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چکیده
در ایـن مقالـه ،غزلیـات رضاقلیخـان هدایـت بـا رویکـرد سبکشناسـی تحلیـل شـده اسـت.
چهارچـوب منظـور در ایـن پژوهـش بررسـی سـه سـطح فکـری ،زبانـی و ادبـی اثـر بـه روش
توصیفـی اسـت .بـر طبـق ایـن مؤلفـه ،هریـک از سـه سـطح مذکـور بـه زیرمجموعههایـی نیـز
تقسـیم شـده اسـت .عشـق و بیـان خصوصیـات عاشـق و معشـوق ،نکوهش زهـد و مبـارزه با ریا
ومباحـث عرفانـی سـه مفهـوم غالب در سـطح فکری شـاعر اسـت کـه عمدتـاً برگرفتـه از همان
سـبک عراقـی و خراسـانی اسـت؛ هرچنـد میتـوان انعـکاس سـبک وقـوع و واسـوخت را نیـز در
غزلیـات او مشـاهده کـرد .زبـان بـه واسـطة جنبـة موسـیقایی وحوزههای لغـوی گوناگـون مورد
بررسـی قرار گرفته اسـت .تشبیه،اسـتعاره،مجاز و کنایه سـطح ادبی غزلیات را نشـان میدهد؛که
تشـبیه درغزلیـات او بیشـترین بسـامد و مجـاز کمتریـن بسـامد را داراسـت .
کلمات کلیدی :رضاقلیخان هدایت ،غزلیات،دورة بازگشت ،تحلیل سبکی.
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مقدمه
دورة زندگـی رضاقلیخـان هدایـت درسـت در عهـد قاجار(فتحعلیشـاه – ناصرالدینشـاه)
سـپری شـد .انجمـن سـوم بازگشـت (انجمـن خاقـان) در زمـان فتحعلیشـاه تنهـا مرکـز ادبـی
زمـان بـود .وی بـه گـردآوری شـاعران در دربـار و دایر کـردن انجمنی باشـکوه شـاعرانة محمود
غزنـوی پرداخـت“ .در ایـن انجمـن وسـیع ،شـاه ،هـراز گاهی غزلـی از خود یـا از شـاعران قدیم
چـون عنصـری ،انـوری ،فرخـی ،حافـظ ،سـعدی و  ...آغـاز میکنـد و خیل شـاعران جـدا جدا در
گوشـهای مینشـینند و در کار بـه پایـان بـردن شـعر به اندیشـه فـرو میرونـد و در ایـن میان هر
شـعر به شـعر شـاعران سرمشق ،شـبیهتر ،سـرایندة او شـاعرتر" (مکتب بازگشـت ،لنگرودی :ص
 .)183بعـد از مـرگ فتحعلیشـاه ،محمدشـاه به حکومت رسـید .او چنـدان شـاعرپرور نبود ولی
ناصرالدین شـاه ،جانشـین محمدشـاه ،شـعر میگفت و درباری محمودی داشـت .قریحة شـاعری
رضاقلیخـان در چنیـن محیطـی پـرورش یافـت و شـعر او همچـون شـاعران هـم عصـرش بـه
بازگشـت گرایـش پیـدا کـرد .هدایت در مورد چگونگی عبور از سـبک هندی به سـبک بازگشـت
در مجمعالفصحـا ،بحثـی را مطـرحمیکنـد کـه بیانگـر جانبـداری ایـن شـاعر از بازگشـت ادبـی
اسـت .1در ایـن واکاوی غـزل هدایـت در سـه سـطح فکـری ،زبانـی و ادبـی مـورد نقـد و تحلیل
قـرار میگیرد.
پیشینة پژوهش
غزلیـات رضاقلیخـان هدایـت تاکنـون تصحیـح و بـه چـاپ نرسـیده اسـت؛ و نویسـندگان بـه
تصحیـح غزلیـات ایـن شـاعر کـه حـدود دههـزار بیـت اسـت پرداختهام.ابیـات انتخابـی در ایـن
مقالـه بر اسـاس نسـخة7883مجلس اسـت.
در باب شرح زندگی و سلوک ادبی و سیاسی و عرفانی و تاریخی رضاقلیخان هدایت مقالهها
و کتابهایی به شرح زیر به نگارش درآمده است :کتاب "خاطرات و خطرات" اثر مخبرالسلطنه
نوادة رضاقلیخان هدایت،کتاب "روزنامة سفر خراسان" از علینقی حکیمالممالک،کتاب "تحوالت
ایران در دورة قاجاریه و مدرسة دارالفنون" اثر احمد هاشمیان .دراین آثار بطور مختصر به زندگی
رضا قلی خان هدایت پرداخته شده است .مقدمة آثار هدایت و زندگینامههای خودنوشت وی در
آثارش زمینههای شناخت بهتر زندگی وآثار شاعررا فراهم میکند .مقالة "شناختنامة هدایت" اثر
محمدابراهیم ایرجپور ،مجلة "آیینة میراث" بهار و تابستان  ،1389شمارة  .46در این مقاله به
شرح احوال و آثار رضاقلیخان هدایت ادیب و مورخ بزرگ عصر قاجار پرداختهشدهاست و طبق
گفتة نویسنده برای اولین بار زندگینامة منقح و دقیقی از وی ارائهشدهاست؛ در این نوشتار کلیة
آثار وی اعم از چاپی و خطی به نحو شایسته معرفی شده است،همچنین از ایشان مقاله ای با
عنوان"طریقة طریقتی رضاقلیخان هدایت "در مجلة"عرفان ایران"پاییز 1383شمارة 21به چاپ
(-1مجمعالفصحا ،هدایت :صص .)10-9
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رسیده است .مقالة "امیرکبیر و هدایت" اثر عباس اقبال" ،مجلة یادگار" در سال  1326ش .در
این مقاله به رابطة سیاسیی که بین رضاقلیخان هدایت و امیرکبیر حاکم بوده است پرداخته
میشود.
تجلی بازگشت در غزلیات هدایت
رضاقلیخـان هدایـت در ابیاتـی از غزلیاتـش اذعـان میکنـد کـه شـعر او پيـروي از اشـعار
موالنـا ،سـعدی ،سـنایی ،و مسـعود سـعد و عمعـق بخارایـی اسـت .سـه اثـر از آثـار هدایـت بـه
موالنـا و شـعر او اختصـاص دارد :ریاضالمحبین(اشـعاری از موالنـا زینتبخـش کتـاب اسـت)،
شـمسالحقایق(برگزیدهای از قصایـد و غزلیـات موالنـا) ،هدایتنامه(بـه پیـروی از موالنا) .وی در
غـزل خـود نیزبـه شـعر موالنـا نظرداشـته اسـت 1؛ او در بیتی بـه صراحـت بیان میکند که شـعر
وی پيـروي از شـعر موالنا اسـت:
ســخنان مولــوی را مــن اگــر جــواب گویــم
غــرض اقتفاســت مــا را بــه جالل دیــن هدایت
()647/8
در بیتی با فخرفروشی شاعرانه خود را "مولوی ثانوی" معرفی میکند:

1

نـی همهکس مولـوی و نه همه هم بنده شـود
مولــوی ثانویــم بنــده هدایــت بــه ســخن
()463/11
هدایـت مثنوی"بحرالحقایق"خـود را بـر وزن و سـیاق حدیقـة سـنایی سرودهاسـت؛وی در غـزل
نیـز بـه ایـن شـاعر نظرداشتهاسـت؛در بیتـی هدایـت معتـرف میشـود کـه چون شـعر سـنایی را
دیـده ،چنیـن غزلـی را سـروده اسـت کـه در کتابها ماندگار اسـت:
کایــن نیــز چــو نظــم او مانــد بــه کتــاب انــدر
در شـعر سـنایی دید ویـن شـعر هدایت گفت
()705/6
رضاقلیخـان در بیتـی غزلـش را همچـون غزلهـای موالنـاو سـعدی میدانـد و در قصیـده خود را
ماننـد مسـعود سـعد و عمعـق بخارایی معرفـی میکند:
زان ســان کــه در قصایــد مســعود و عمعقــی
انــدر غــزل هدایــت شمســی و ســعدیای
()599/7
هدایـت در پـارهای از غزلیاتـش ،کل غـزل شـاعر را اقتباس کرده اسـت و گاه در تـک بیتهایی از
شـاعران پیشـین باألخـص سـبک عراقی پیـروی کرده اسـت .به عنوان مثـال در غزلـی ،با ردیف
"چـه حاجت اسـت" غـزل حافظ را بـه ذهن متبـادر میکند:
مــا را به حور و کوثر و عقبی چه حاجت اســت

زین نقدمان به نسیة فردا چه حاجت است
()872/1

 -1برای مطالعة بیشتر در باب تأثیر موالنا بر عرفان دورة قاجار میتوان به مقالة "تأثیر موالنا در دانشنامهای عرفانی از عهد
قاجار" اثر محمدابراهیم ایرجپور،نامةانجمن ،شمارة 31مراجعه کرد.
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چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است
خلــوت گزیــده را بــه تماشــا چه حاجت اســت
(دیوان حافظ ،غزل )33
رضاقلیخان هدایت گاه در تک بیتها از شاعران پیشین اقتفا میکند:
خنده و شـادی اسـت کار من که اندر وصل دوست
مــی نــدارم دوســت ایــن نالیــدن جان ســوز را
()76/3
یادآور این بیت سعدی است ،گویی در پاسخگویی به سعدی این بیت را سروده است:

تــا بــه هــر نوعــی کــه باشــد بگذرانــم روز را
دوســت میــدارم مــن ایــن نالیــدن دلســوز را
(کلیات سعدی ،ص )844
گاه شـعر هدایت در غزلیاتش از لحاظ مفهوم ،با اندیشـة شـاعران سـبک عراقی ،همسـانی دارد،
از دیـد هدایـت نیـز چـون سـنایی ،1آن کس که خـدا را نخواهـد و نبیند ،چه خواهـد و چه بیند.
یــا رب دگــر چــه دیــد آن کــو تــو را ندیــد

یا رب دگر چه خواســت آن کو تو را نخواســت
()661/5

هرکــه نشــیند از تــو او چــه شــنید

دیــدهای کــه تــو را ندیــد چــه دیــد
(حدیقه الحقیقه ،ص)336

رضاقلیخـان هدایـت در دیـوان غزلیاتـش شـصت بـار بطور مسـتقیم و غیرمسـتقیم از شـاعران
پیشـین تبعیـت کـرده اسـت؛ چـه در قافیـه و ردیـف و آهنـگ غـزل و چـه در معنـا و مفهـوم و
مضمـون غـزل .وی از میـان شـاعران بیشـتر بـه حافـظ و سـعدی نظرداشـته اسـت.
مکتب وقوع و واسوخت در غزلیات هدایت
رضاقلیخانهدایـت در غزلیاتـش بیشـتر بـه بازگشـت گرایـش دارد ولیکـن میتـوان انعـکاس
وقـوع و واسـوخت را نیـز درغـزل او مشـاهده کـرد" .مکتـب وقـوع بیـان کـردن حـاالت عشـق
و عاشـقی بـر مبنـای واقـع اسـت" (مکتـب وقـوع ،احمـد گلچیـن معانـی :ص  .)3شـاعران ایـن
سـبک بـه ایـن نکتـه اشـاره داشـتند کـه "شعرشـان برخلاف اشـعار عاشـقانة شـاعران عراقـی
(مکتـب پیـش از آنـان) زمینـی و واقعـی اسـت  ...منظـورش نه یک معشـوق خیالی و فراانسـانی
و دسـتنیافتنی ،بلکـه دقیقـاً معشـوقی واقعـی ،همردیـف خـودش ،و بـه قولـی محبوبـی بازاری
اسـت" (مکتـب بازگشـت ،لنگـرودی :صـص  .)34-35معشـوق در بسـیاری از غزلیـات هدایـت
دسـتنیافتنی اسـت ولی در شـمار بسـیاری از غزلیاتش معشـوق زمینی و در دسـترس اسـت و
ایـن همـان اتفـاق مکتـب وقـوع اسـت کـه در غزلیـات هدایت انعـکاس یافته اسـت:
 -1هدایت در دیوان غزلیاتش در حاشیة غزلی ذیل کلمة "شب پرش" برای شاهد ،بیتی از سنایی
نقل کرده است که خود بیانگر مطالعه و تسلّط شاعربر دیوان سنایی است :صد روح درآویخته از دامن
کرته/صد روز برانگیخته از گوشة شبپوش (دیوان سنایی،ص)366
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بــه تنهایــی خرامــد مســت و آیــد در مــکان ما
چــو شــب سرمســت گردد نیمشــب در یاد مــا افتد
ولیکــن جــز کنــار و بوســه نبــود درکنــار مــا
میان بگشــاید و بر بســتر افتد مســت و آشفته
()16/2-3
ولیکـن قابـل ذکر اسـت کـه هدایت در پـارهای از غزلیاتش وصل معشـوق را نایابتـر از وصل عنقا
میداند ،همان معشـوق سـبک عراقی:
وی وصـــل تـــو نایابتـــر ز عنقـــا
ای درد تـــو درمـــان جـــان شـــیدا
()1/1
معشـوق در بسـیاری از غزلیـات هدایـت جنبةکلـی داردو حتـی زن و مـرد بـودن آن مشـخص
نیسـت بـه قـول شـفیعی کدکنی" :چهـرة کلی معشـوق تقریباً میـراث ادبی دوازده قـرن پیش از
ایـن دوره را در خـودش دارد" (ادوار شـعر فارسـی ،کدکنـی :صـص .)23-24
حــوری تــو یــا پــری ،بشــری یــا فرشــتهای

کــز هرچــه در گمــان گــذرد زان گذشــتهای

قلــب منــوری تــو و نــور سرشــتهای
عقــل مصــوری تــو و روح مجســمی
()398/1-2
”بـر اسـاس ثبـت فرهنگهـا "واسـوخت" –بـه صورت مصـدر ّ
مرخـم -و "واسـوختن" بـه معنی

رویگردانـدن و اعـراض کـردن اسـت و در اصطلاح شـاعران ،گونـهای از وقوعگویـی اسـت و آن
شـعری اسـت که مفهوم آن اعراض از معشـوق باشـد" (سبکشناسـی شعر پارسـی ،غالمرضایی:
ص  .)230هدایـت گهـگاه در غزلیاتـی کـه معشـوق،جنبة واقعـی و زمینی و بازاری پیـدا میکند،
بـه واسـوخت گرایش پیـدا میکند:
برو هرکس که میخواهد دلت بنشان به پهلویت
از این پس خون نخواهد خورد دل در حسرت رویت
نهم سر بر سر زانوی و غیری سر به زانویت
چرا باید که شـبها تا سـحر مـن در خیال تو
()091/1-2
و در آخر غزل پایش را از رفتن به سوی معشوق از کار میاندازد:
هدایت را اگر دل بعد از این پیشت کشد یا رب

فتــد از کار پایــش تــا نیــارد آمــدن ســویت
()091/7

 -1سطح فکری
کالم تجلیـگاه جهـان درونـی نویسـنده و طـرز دریافتهـای اوسـت و بطـور خالصـه چنانکـه
امرسـون میگوید سـبک ،صدای ذهن نویسـنده اسـت( .رک کلیات سبکشناسـی ،شمیسـا :ص
 )18بـر ایـن مبنـا مفاهیـم غالـب در اشـعار هدایـت مـورد بررسـی و تحلیـل قـرار میگیرد.
1-1موضوعات و مضامین غزلیات
جدول شماره  -1بسامد مباحث فکری در غزلیات
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مباحث فکری

عشق

عرفان

نکوهش زهد و
مبارزه با ریا

مدح پادشاهان
(در ابیات پایانی غزل)

تعداد (غزل)

924

107

61

41

درصد

82%

9%

5%

4%

 1-1-1عشق
توصیف عشـق و ذکر خصوصیات عاشـق و معشـوق از بارزترین مفاهیمی اسـت که در غزلیات
هدایـت میتـوان بـه آن پرداخـت .از مجمـوع 1133غزل 924،غـزل یعنی  82%غزلیـات در باب
عشـق اسـت .امیـد و آرزوی وصـال و شـکایت از درد و غـم هجـران ،ذکر مشـکالت و مصائب راه
عشـق ،نالیـدن و خـون جگـر خوردن از دسـت رقیـب ،قهرمانپـروری عاشـق که آمـادة هرگونه
فـداکاری در راه معشـوق اسـت ازجملـه مضامیـن مطـرح شـده در ایـن بخـش اسـت .هدایت در
غزلـی بـه خصوصیـات راه عشـق میپـردازد و آن را راهـی بیپایان معرفـی میکند:
درد مــا جــز درد ،درمانیــش نیســت
ایــن ره گــم گشــته پایانــش نیســت
()621/1
گاه از درد هجـر فغـان بـر میآورد و رسـیدن به معشـوق را چون نوشـیدن آب حیـات میداند که
قـادر اسـت ظلمات وجـودش را به روشـنایی بدلکند:
ای خــوش آن وصلــی کــه هجرانیــش نیســت
هجــر مــا را گشــت و وصلــش ناپدیــد
ظلمــت مــا آب حیوانیــش نیســت
چنــد جویــم در ســواد دل رخــش
()621/2-3
هدایـت در مـواردی از طریـق تنسـیق صفـات ،صفـات متعـددی را برای معشـوق بر میشـمرد و
خصوصیـات ظاهـری و باطنـی او را بـه تصویر میکشـد:

ی اســت
کافــری ،مردمکشــی ،ســنگین دل ـ 

دلبــری ،ساغرکشــی ،ســیمین بــری اســت

طرفهتــر کانــدر بهشــتش کوثــری اســت
آتشــین خویــی ،بهشــتی ،طلعتــی اســت
نکتة قابل ذکر آن است که معشوق هدایت در بیست غزل او مذکر است:
خواهــم شــبکی بــا تــو مســت ای پســر افتادن

در مســتی و بی خویشــی شــب تا سحر افتادن

به هر حال آنچه در غزلیات هدایت به عنوان مضمونپردازی عشق میتوان یافت چیزی جز تکرار
مکررات نیست ولی به قول صائب:یک عمر میتوان سخن از زلف یار گفت/در بند آن مباش که
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مضمون نمانده است.
 1-1-2عرفان
از میـان  33اثـر رضاقلیخانهدایـت کـه بجـای ماندهاسـت ،محور بیـش از  10تألیف مسـتقل
وی مباحـث عرفانـیاسـت ،از آن جملـه :ریـاض العارفیـن ،لطایفالمعارف،مجمعاالسـرار،دلیل
السـالکین،اصولالفصولفی حصولالوصـول و  ...از ایـن رو موضـوع عرفـان و تصـوف از جملـه
مفاهیـم غالـب درغزلیـات هدایت اسـت .وی در  107غزل به صورت مسـتقیم بـه مباحث عرفانی
پرداختـه اسـت یعنـی در 9%کل غزلیاتـش و ایـن گذشـته از غزلهای متعددی اسـت که هدایت
بـه صـورت غیرمسـتقیم به معشـوق الهی اشـاره میکند.
 1-1-2-1توحید
یکی از مباحثی که در اشعار عرفانی هدایت مکرر به آن پرداخته شده ،مقوله توحید است
هـــو
ّال
الـــه
ال
وحـــد ُه
کـــس نبینیـــم مـــا بـــه غیـــر از او
مـــای مـــا نیـــز نفـــی بایـــد کـــرد

زانکـــه در وحدتـــش نگنجـــد مـــو
همیبگویـــم

او

ببایـــد
او
مـــن نخواهـــم دگـــر بـــه گفتـــن من
()388/1-3
بـه اعتقـاد هدایـت حقیقـت واحد اسـت و چون حق تج ّلـی کـرد ،صورتها و مظاهر متعدد شـد
ولی بـاز حقیقت یکی اسـت:
گرچــه آن قلــزم آمــد و ایــن جــو
در حقیقــت بــه غیــر آبــی نیســت
()488/7
←نیز:غزل،179غزل،452غزل،636غزل.337/490،1/7 ،480/7-8 ،463/5 ،299/754،2
 1-1-2-2فنا
بـه قـول بسـیاری از عرفـا و صوفیان ،فنا از آخرین مراحل سـیر و سـلوک اسـت .بـه اعتقاد این
گـروه ،وجـود مجـازی سـالک باید بـا ظهور وجـود حقیقی محـو و فانی گـردد ،عزالدیـن محمود
کاشـانی "فنـا را نهایـت سـیر الـیاهلل" میدانـد (مصبـاح الهدایـه ،عزالدیـن محمود کاشـانی :ص
 .)426یکـی از مباحـث عرفانـی غالـب در غزلیـات هدایـت بحـث فناسـت بـه اعتقـاد او در بـازار
حقیقـت ،هسـتی خریـداری نـدارد بایـد فانی شـد تا از سـاغر سرشـار حقیقت نوشـید:
4

ســودای وصــال ار طلبــی مایــه زیــان کــن

هدایت زندگی واقعی را در مرگ اختیاری میبیند:
ای هدایــت زندگــی در مــرگ جــوی

هســتی نســتانند بــه بــازار حقیقــت
()981/7
خضــر را آب زاللــی بیــش نیســت
()452/7
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←نیز 684/3 ،337/6 ،310/4 ،299/1 ،185/3:و . ...
 1-1-2-3شریعت،طریقت،حقیقت
به اعتقاد هدایت سالک باید از راه شریعت به طریقت سفرکند تا به قلةحقیقت رسد:
تــا راهبــری جانــب دربــار حقیقــت
از راه شــریعت بــه طریقــت ســفری کــن
()981/8
کــه نعلیــن شــریعت زیــب پــا کــرد
طریــق معنــی آن ســالک بپیمــود
()544/6
شـاید بـه دلیـل همین اعتقـاد ،هدایت نیـز از مجلس درس ابوالقاسـم خاموش تلمذکردهاسـت تا
بتوانـد ایـن مسـیر را بـا هدایت و راهبری شـیخی بـه پایان برسـاند .وی در بیتی بـه این مجلس
درس اشـاره میکند:
دانــی هدایــت حرف مــن دارد چــرا چندین اثر

درس خموشــی خوانــدهام یــک چنــد انــدر مکتبی

()459/7
کـه در حاشـیة غـزل بـه خـط رضـا قلـی خـان هدایـت نوشـته شدهاسـت" :کنایـه از مجلـس
حضورمیـرزا ابوالقاسـمخاموش.”1
 1-1-3نکوهش زهد و زاهدان و مبارزه با ریا
رضاقلیخـان هدایـت درپـارهای از غزلیاتـش بـه نکوهـش زهـد و مقابله بـا زاهـدان و صوفیان
و ریـاکاران پرداختـه اسـت و ریـا را مطـرود میدانـد کـه همة ایـن مفاهیـم ،تصویـری از غزلیات
حافـظ را بـه ذهن متبـادر میکنـد .از مجموع 1133غـزل 61،غزل یعنی5%غزلیـات در نکوهش
زهـد و ریـا و مقابلـه بـا زاهـدان اسـت .هدایـت دل زاهـد را از عشـق بر کنـار میداند و بـه اعتقاد
او زاهـد ،سـاحل سلامت و امـن را بـه بحر عشـق ترجیـح میدهد:
مــا و بحــری کــه خــود کنــارش نیســت
زاهــد و ســاحل ســامت و امــن
()601/2
هدایـت در جایـی زاهـد را مـورد خطـاب قـرار میدهـد و راه ریاکارانـة او را بـه شـدت بـه چالش
میکشـاند .بـه اعتقـاد او شـیوة رندانـهای کـه حافـظ آن را میسـتود بسـیار پسـندیدهتر اسـت
تـا اخلاق زاهدانـه کـه بـا رنـدی قابـل جمـع نیسـت ا ّمـا به قـول آقـای خرمشـاهی "بـا اخالق
آزادمنشـانه و خوشـباش قابـل جمـع اسـت" (ذهـن و زبـان حافـظ ،خرمشـاهی :ص .)212
چــه خواهــی از مــن سرمســت ،زاهــد مغــرور

مــن و شــراب حــرام و تــو و شــراب طهــور
()505/1

 -1میرزا ابوالقاسم شیرازی (متوفی1293ق) از عالمان و بزرگان مشایخ شیراز در قرن سیزدهم هجری است و به دلیل
اینکه سرحلقةخاموشان و مقصد خرقهپوشان بود و همواره زبانش از گفتن خاموش بود(کلیات دیوان،قاآنی:صص)49-51
به خاموش شیرازی و یا سکوت شیرازی مشهور شد(فارسنامة ناصری،حسینی فسایی،ج:2ص)1137
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مخالفت با ریا:
طاعت و تقوی ما چون ز سر صدق نبود

تــرک گفتیم که ســالوس و ریا زحمت ماســت

()481/5
← نيز غزل  ،105غزل  ،118غزل  ،223غزل  ،283غزل  9/205 ،2/193 ،5/189 ،622و ...
 1-1-4مدح و ستایش پادشاهان
رضاقلیخان هدایت شاعری درباری است و از جانب فتحعلی شاه به لقب"خانی"و"امیرالشعرایی"
نائل میشود همین امر سبب شده است که درابیات پایانی  41غزل،یعنی  4%از کل غزلیات به
مدح شاهان و بزرگان دربار قاجار پرداخته است .مدح محمدشاه ،ناصرالدین شاه ،فخرالدین حاجی
میرزا آقاسی ایروانی (وزیر سلطان محمدشاه غازی) ،شاپور ،فتحعلیشاه ،سلطان مظفر (ولیعهد
ناصرالدینشاه) ،حاج محمدحسن نایینی ،البته بیشتر از همه به مدح محمدشاه پرداخته است.
غز

شاهنشــه بــزرگ محمــد شــه ســترگ

کاو را ز حــق بــه خلق به معنی رســالت اســت

جــز خدمــت شهنشــه و فرزنــد او مــرا

از هــر چــه شــغل و کار بــه گیتی ماللت اســت
()022/8-9

 1-2کاربرد اصطالحات علمی

رضاقلیخانهدایـت نویسـندهای تـک بعـدی بـا فعالیتهـای محـدود نبودهاسـت .نگاهـی دقیق
بـه تألیفـات او از نظـم و نثرنشـان میدهـد کـه او در زمینههـای تاریـخ ،تصـوف ،تذکره نویسـی،
فرهنگلغـت ،سـفرنامه وسـرودن اشـعار در حجـم بـاال دسـتی توانـا داشتهاسـت .انعـکاس ایـن
اطالعـات را میتـوان در بکارگیـری اصطالحـات علمـی در غزلیاتـش مشـاهده کـرد .هدایـت در
بیتـی بـه دانش خـود فخـر میکند:
مـــا ز دانـــش زبـــدة آفـــاق و خلـــق
خلقمـــان دیوانـــه داننـــد ای عجـــب

در گمـــان بـــد کـــه مـــا دیوانهایـــم
()476/3
مـــا هدایـــت زیـــرک و فرزانهایـــم
()476/9

جدول شمارة-2بسامد اصطالحات علمی در غزلیات

علوم

عرفانی

نقلی

عقلی

نجوم

موسیقی

طب

تعداد

051

631

44

23

52

12

درصد

%73

%33

%11

%8

%6

%5
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 1-2-1اصطالحات عرفانی
چله( ،)4 /6حقیقت( ،)596 //6طربقت( ،)8/189حال( ،)8/254وحدت( ،)5/239تلویـن،
تمکیـن( )6/244و ...
ای طالـــب ذوق و حـــال و تدقیـــق

تقلیـــد مکـــن ،بجـــوی تحقیـــق
()685/1

همچــو صایــم کــه طلبــکار هــال شــوال

چشــم بگشــاده پــی آن خــم ابــرو بودیــم
()797/5

مــا را ز هــر دو کــون تــو مقصــودی و غــرض

تــو اصلــی و تــو جوهــر و مــا فــرع و مــا عرض
()965/1

بــر ســنبله و قوســش حیــرت زده و والــه

بــر زهــره و پروینــش ســرگرم نظــر بــودم
()047/2

دم بــه دم پیــش هدایــت چــه زنــی راه حجــاز

مطربــا خیــز و قــدم نــه بــه ره عشــاقی
()563/7

بــه هیــچ کحــل و توتیــا رمــد نیابــدم شــفا

بــود دوا ،دهــد ضیــا بــه دیــده توتیــای مــن
()768/7

 1-2-2اصطالحات علوم نقلی
صیام( ،)462 /1عرفات( ،)215 /7اخباروحدیث( ،)280 /7سـجودورکوع( ،)576 /5نص
ومنصـوص( )566/5و ...

 1-2-3اصطالحات علوم عقلی
اعیان(،)679/6ذات(،)591/6وجود(337/1و،)591/2قدیم و حادث( )279/1و ...

 1-2-4اصطالحات نجومی
کلب( ،)174/3غره و سلخ( ،)288/5قمر در عقرب(343/2و ،)289/5شعری(،)329/3
محاق( )583/2و ...

 1-2-5اصطالحات موسیقی
دسـتان(21/1و ،)811/9پـرده(380/3و ،)375/6عـود( ،)647/5نغمـه( ،)709/8راه(،)770/4
مضـراب( )1017/3و ...

 1-2-6اصطالحات طبی
مفرح( ،)37/2کحل(432/5و ،)37/7تریاق(354/4و ،)1014/2ناسور( )824/1و ...

 .2سطح زبانی
سـطح زبانی در سـه سـطح قابل بررسـی اسـت .1 :سـطح آوایی  .2سـطح لغوی  .3سـطح
نحوی.
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2-1سطح آوایی
"موسـیقی شـعر در هر دورهای مبتنی بر موسـیقی جمالت و کالم همان عصر اسـت" (آشنایی
با عروض و قافیه ،شمیسـا :ص  .)11شـعر دورة بازگشـت به لحاظ موسـیقی هیچگونه تشـخصی
نـدارد و شـاعر در هـزاروصـدوسـیو سـه غزلـی که سـروده اسـت هیچگونـه تغییـری در حوزة
موسـیقی عروضـی شـعر و نـه در هنجارهـا و فرمهای مکرر عروض حاکم بر شـعر شـاعران سـدة
ششـم تـا هشـتم اعمال نکرده اسـت و همـه باز هم تکـرار همان آواهای سـبک عراقی اسـت .در
شـعر هدایت تکرار و جناس دو ویژگی اسـت که در بررسـی سـطح آوایی به آنها اشـاره میشـود.
 2-1-1تکرار
2-1-1-1هم حروفی (تکرار صامتها)
ایـن نـوع تکـرار کـه از راه تشـابه و تکـرار صامتها حاصل شـده اسـت ،آهنگی تولیـد میکند که
اسـتواری و انسـجام و مبانـی جمالشناسـی بسـیاری از شـاهکارهای ادبـی در آن نهفتـه اسـت"
(ر.ک :موسـیقی شـعر ،شـفیعی کدکنـی :ص  .)392بسـامد نسـبتاً بـاالی ایـن ویژگـی یکـی از
عوامـل ایجـاد موسـیقی در شـعر هدایـت اسـت .او این ویژگی را طـوری در زبان خـود درج کرده
کـه بـه طبیعت و روانـی آن لطمـه نزند.
تکرار "ش"
تــا کــی لــب شــیرین تــو شــورم بنشــاند
هــر روز پریشــانترم از زلــف تــو در جمــع
()133/2
←نیز 1035/2 ،856/3 ،345/1 ،237/6 ،188/4 ،171/4 ،163/7:و . ...
2-1-1-2تکرار واژه
تکـرار واژه اگـر بتوانـد علاوه بـر افزایـش موسـیقی ،نقش تأکیـدی و معناافزایی داشـته باشـد
ارزش هنـری دارد وگـر نـه چیـزی جـز ماللبـرای مخاطـب نخواهد داشـت.
میــان مــا نیــاز و نــاز پنهانی اســت پــی در پی

تــو نــاز آری و دل انــدر بــر نــازت نیــاز آرد
()034/3

شــد رام دمــی بــا مــن و رم کــردز آهــی

آه از دلــم ار آه دلــم را اثــر ایــن اســت
()991/2

هدایــت غیــر عشــق و عاشــقی چیســت
کمــال و علمــی ار زینهــا نکوتــر

اگــر در دهــر علمــی یــا کمالــی اســت
مدیــح پادشــاهی بــی همــال اســت
()462/7-8

← و نيز 413/5 ،341/6 ،327/4 ،296/6 ،211/8و . ...
2-1-1-2-1ردالعجز الی الصدر:
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 2-1-1-2-2طرد و عکس
هرجــا کــه بیتــوام مــن و هرجاکــه بــا منــی

گلشــن بــود چــو گلخن و گلخن چو گلشــن اســت

()131/5

←نیز.559/7 ،131/5 ،50/4 ،11/7:
 2-1-2جناس
روش جنـاس یکـی دیگـر از روشـهایی اسـت کـه در سـطح کلمـات یـا جملات ،هماهنگـی و
موسـیقی بـه وجـود مـیآورد و یـا موسـیقی کالم را افـزون میکنـد .از میـان انـواع جنـاس در
غزلیـات هدایـت ،جنـاس تـام دارای بسـامد باالیـی اسـت .هرچنـد ایـن تکرارواژه بیشـتر سـبب
افزایـش موسـیقی معنـوی شـعر میشـود.
 2-1-2-1جناس تام
مقــام نغمــة مطــرب فکنــده شــور بجانــم

ز یــاد آنکــه بــه جــز دل نگنجــد او بــه مقامی
()3801/2

"مقـام" در ابتـدای بیـت بـه پـردة سـرود گوینـد و "مقام" در آخـر بیت بـه معنی جایـگاه آمده
اسـت ،البتـه در ایـن بیـت از صنعـت ردالصـدر الیالعجز نیـز نباید غافـل بود.
کجاســت مــرغ ســحرخوان که برکشــد مرغول
شــراب در ســر و مرغــول شــاهد انــدر دســت
()595/5
"مرغـول" در مصـراع اول بـه معنـی "مـوی پیچیـده" (لغتنامـه دهخـدا) و در مصـراع دوم بـه
معنـی "تحریـر و پیچـش نغمـه و آواز.آواز مطربـان و خواننـدگان و مرغان را بدین سـبب مرغول
و مرغولـه خواننـد" (برهـان قاطـع)← .نیـز،829/11 ،796/2 ،527/3 ،330/5 ،236/6 ،157/2:
1125/2 ،1104/5و
 2-1-2-2جناس مرکب

چند این سرکشــی ای شــمع کــه پروانه صفت

ســوخت جانهــا ز تــو وز هیچکســت پــروا نــه
()988/6

نباشــد

کــی زنــده شــوم بــه نفخــة صــور
()494/4

هرکــه در بنــد کســی پنــد نگیرد بــه نصیحت

هرکــه مفتــون بتــی تَــرک نگویــد بــه مالمــت
()102/2

"پروانه" در مصراع اول بسیط و "پروانه" در مصراع دوم مرکب است.
 2-1-2-3جناس الحق
گــر

نفحــة

وصــل

او

 2-1-2-4جناس مضارع
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 2-1-2-5جناس اشتقاق و شبه اشتقاق
* جناس اشتقاق:
وصـــل یکـــی لحظـــه و عمـــری فـــراق

خمـــر یکـــی جرعـــه و بحـــری خمـــار
()794/3

بــا فــراق تو ندیمم مــن و عهدی اســت قدیمم

کــه هدایــت ز ندیمیــت مــرا نیســت ندامــت
()102/9

ای ســر زلفت چو مار وی خط ســبزت چو مور

چنـــد فروبســـتهای پســـتة ضحـــاک را
()21/6

درمــان َدرد مــا را ُدرد شــراب بایــد

آبــاد چــون نگردیــم بــاری خــراب بایــد
()033/1

* جناس شبهاشتقاق:

 2-1-2-6جناس اشتقاق یا اقتضاب

 2-1-2-7جناس ناقص (مح ّرف)

 2-2سطح لغوی
هدایـت طیـف وسـیعی از مفـردات اعـم واژگان عامیانه و کلمـات عربی را در غزلیـات بکار برده
اسـت که در سـطح لغوی بررسـی میشود.
 2-2-1لغات عامیانه
واژههـای عامیانـه بازتـاب اندکـی در غـزل هدایـت دارد .وجـود اسـامی خوراکها ماننـد :مفرح:
( )37/2دوایـی کـه فـرح آرد (لغتنامـه دهخـدا) دقیـق )377/5( :آرد (همان) جـدوار)779/6( :
گوینـد خـوردن آن دفـع زهرمـار و عقـرب کنـد (برهـان قاطع)  .اسـامی خـاص حیوانـات مانند:
شـبآویز )767/14( :مرغـی کـه بـه شـب خود را به یـک پای آویـزد و حق حق گویـد (لغتنامه
دهخـدا) خشـین )698/3( :نوعـی بـاز (همـان) .نـام ابـزار و وسـایل ماننـد :انگلـه )4/7( :گـوی
گریبـان (برهـان قاطـع) کدو )386/6( :کوزة شـراب را گوینـد (لغتنامه دهخـدا) عیبه)364/7( :
جامـهدان (همـان) سـجوف )6/362( :ج سـجف بـه معنـی پـرده (همـان) نـام مخـدرات ماننـد:
بنـگ )386/2( :حشـیش (فرهنـگ فارسـی معیـن) افیـون )354/4( :تریـاک .کاربرد خـاص واژه
بـه صـورت عامیانـه :اندککـی ( )810/9پـرن )743/9( :پروین ،ثریا (برهـان قاطـع) .بازیها مانند:
طاق و جفـت)728/1( :
2-2-2واژههای عربی
بسـامد لغـات عربـی در غزلیـات هدایت بـه اقتضای موضـوع :حمـد و مناجات خداونـد ،تلمیح
بـه آیـات و احادیـث ،بیـان مباحـث عرفانـی و گاه کالمـی اجتنابناپذیـر اسـت :صمـد ()375/5
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صباحـت ( )345/1راح ( )345/1قباحـت ( )345/6سـبحه ( )336/7روح و ریحـان ()747/2
محمـوم ( )742/2محـرور ( )742/3عـاذل ( )739/8نذیـر ( )702/1سـعیر()3/702
2-3سطح نحوی
نحـو یعنـی طـرز قرار گرفتن اجـزای جمله ،وقتـی اجزای جملـه را پس و پیش کنیم ،درسـت
اسـت کـه ممکن اسـت معنـی کلی جمله تغییـر نکند ،ولـی مسـلّماً تأثیر بالغی جملـه دگرگون
خواهـد شـد (ر.ک :ادوار شـعر فارسـی ،شـفیعی کدکنـی)" .نحو زبان شـعر دورة بازگشـت همان
نحـو زبان شـعر دورة غزنوی و سـلجوقی اسـت .شـاعران این دوره سـاختهای از پیـش آمادة نحو
زبـان سـلجوقی و غزنـوی را بیآنکـه دربـارة آنهـا کوچکتریـن تأملـی داشـته باشـند ،در حافظـة
خـود انبـار کردهانـد و عینـاً تقلیـد میکننـد" (همـان :ص  .)30غزلیـات هدایـت نیـز از قاعـدة
نحـوی دورة بازگشـت مسـتثنی نیسـت .اجـزای جملـه در ایـن قالـب شـعری با اسـلوب طبیعی
زبـان (فاعـل و مفعـول و فعـل) منطبـق نیسـت؛ ولیکـن معمـوالً اجزای اصلـی جمله ذکر شـده
اسـت و برخـی حذفهـا و جابجاییهـا در اجـزای جملات طوری نیسـت که بـه تعقیـد بیانجامد.
 2-3سطح ادبی

جدول شمارة-3بسامد سطح ادبی در غزلیات

سطح ادبی

تشبیه

استعاره

کنایه

مجاز

تعداد

0252

589

204

811

درصد

%36

%42

%01

%3

 2-3-1تشبیه
تشـبیه یکـی از پـر بسـامدترین مختصـات ادبـی غزلیـات هدایـت اسـت وهمیـن امـر وی را
بـه عنـوان شـاعری تصویرگـرا معرفـی میکنـد" .تشـبیه مناسـبترین روش برای مقصودی اسـت
کـه ذهـن و نگـرش سـنتی از شـعر و تصویـر شـعری میطلبـد و تشـبیه بهتریـن ابزار بـرای بیان
محـاکات و تقلیـد از طبیعـت و حقیقتنمایی اسـت" (بالغت تصویر فتوحـی :ص  .)89هدایت در
غزلیـات خـود مجموعأ 2520؛یعنـی 63درصد تشـبیه بکاربردهاسـت.از این تعداد1462،تشـبیه؛
یعنی58درصد،تشـبیهات حسـی بـه حسـی اسـت،که بیانگـر دیدگاه حسـی و طبیعتگرای شـاعر
اسـت.هدایت آنـگاه کـه بـه بیـان مبانـی اعتقـادی خـود میپـردازد از تشـبیهات عقلی به حسـی
اسـتفاده میکند؛884تشـبیه؛یعنی35درصد تشـبیهات عقلی به حسـی اسـت و تشـبیهات حسی
بـه عقلـی و عقلـی بـه عقلـی با بسـامد پاییـن بکاررفتهاسـت.
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جدول شمارة-4بسامد انواع تشبیه در غزلیات
تشبیه

بلیغ

غیربلیغ

تفضیل

مرکب

مفروق

مضمر

مشروط

تسویه

جمع

ملفوف

تعداد

6731

162

391

671

851

351

26

26

75

22

درصد

%45

%01

%8

%7

%6

%6

%3

%3

%2

%1

 2-3-1-1تشبیه بلیغ
تشـبیه بلیـغ باالخـص تشـبیه بلیـغ اضافی ،با بسـامد بـاال در غزلیـات هدایت بکار رفته اسـت.
ایـن ترکیبـات یـادآور همـان اضافههـای تشـبیهی سـبک عراقـی و خراسـانی اسـت .ترکیباتـی
چـون :تیرنگـه ( )180/3چـاه زنخـدان ( )174/6شـمع رخ ( )361/5زنـگار خـط ( )346/1اللةرو
( )346/1سـنبل خـط ( )574/1مـرغ دل ( )795/3قـاف قـرب ( )809/3چـوگان غـم ()925/7
گـوی دل (.)925/7
*نوآوریهـای هدایـت در تشـبیه سـازی :هرچنـد هدایـت را نمیتوان بـه عنوان شـاعری
خالق در سـاخت تشـبیهات بدیع دانسـت؛ ولیکن گاه تصویرسـازیهای نو و بیبدیل در غزلیاتش
دیده میشـود.
فــدای گلشــن رخســار و چشــمة دهنــت

که راسـتی چو بهشتی اسـت کوثرش به وسط
()475/3

زال ،عقــل توســت و روبیــن تن هــوا ،وان بر توچیر

گــرز روییــن تن ســتوهی مشــورت بــا زال کن

در این بیت هرچند اضافة تشـبیهی "گلشـن رخسـار" و "چشـمة دهن" چندان خالقانه نیسـت
ولی شـاعر بـا آوردن مصـراع دوم تصویر جدیدی خلق کرده اسـت.
دجال اســت و جان مهــدی و دجالت فریفت
دجال کن
نفــس ّ
گـر به مهـدی صلح جویی جنگ بـا ّ
()908/4-5
هدایـت در ایـن ابیـات با بکارگیری تشـبیه بلیغ اسـنادی تصویرسـازی زیبایی ا ارائه داده اسـت.
تشـبیه عقـل بـه زال از حیـث تدبیـر و ارشـاد و هـوای نفـس بـه پهلـوان رویین تن که بـر وجود
دجـال و جان بـه حضرت
چیـره و مسـلط اسـت ،همچنیـن تشـبیه نفـس بـه لحـاظ خباثت بـه ّ
مهـدی (عـج) تصویـر خیالـی زیبایـی از رویارویی حق و باطل اسـت.
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 2-3-1-2تشبیه تفضیل
خــوار ســازد روی گلرویــان گل گلــزار را

خاصــه چون بر گل پریشــان شــاخ ســنبل میکنند

بــه روی لعــل جــان بخشــش یکــی خــال

چـــو هندویـــی کنـــار آب حیـــوان
()638/5

بــر آن دنبــال چشــم آن خــال هنــدو

چــو صیــادی اســت در دنبــال آهــو
()968/1

گیسوســت یــا کمنــد ،غمــزه اســت یــا خدنگ

ابروســت یــا کمــان ،باالســت یــا بالســت
()661/2

()324/6
←نیـز،3/574 ،6/250 ،1/166 ،4/150 ،6/142 ،1/128 ،102/،5 88/2 ،59/1 ،42/9 ،1/1:
 2/870و . ...
 2-3-1-3تشبیه مرکب

←نیز 1030/4 ،994/4 ،981/7 ، 869/2 ،503/5 ،115/3 ،39/2 ،6/3:و ...
 2-3-1-4تشبیه مفروق

← نیز 150/2 ،127/8 ،94/6 ،89/2 ،51/3 ،42/8 ،12/6 ،3/3 ،1/9:و ...
 2-3-1-5تشبیه مضمر
هدایـت از ایـن شـیوة تشـبیه بـرای بیـان ابتـکار و نـوآوری ذهـن خـود در تصویرسـازی بهره
برده اسـت.
مکــن مالمتــم ار همدمــم بــه بخــت ســیاه
طـــرة تـــو میمانـــد
بـــه روزگار مـــن و
ّ
()498/4
طـرهة یـار ماننـد کرده اسـت با وجه شـبه سـیاهی :خواننده
"بخـت سـیاه" را بـه روزگار خـود و ّ
بـرای دریافـت مشـبه و مشـبهبه نیـاز بـه تلاش ذهنـی بیشـتری دارد و همیـن جسـتجو لـذت
دریافـت را دو چنـدان میکند.
←نیـز،6/446 ،3/412 ،2/657 ،5/198 ،2/158 ،1/106 ،4/87 ،2/57 ،3/32 ،3/23 ،3/7:
4/741و ...
 3-1-6تشبیه مشروطبــه جمــال و قدر ماهی و ز ســرو و بــس نکوتر

که تو مهر نور پاشـی و تو سـرو و جامه پوشـی
()8501/4

←نیز 198/4 ،173/2 ،155/5 ،153/6 ،150/4 ،144/3:و ...
 2-3-1-7تشبیه تسویه
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دری کـــه چـــو آن نمیتـــوان ســـف
دنـــدان توســـت و فکـــرت مـــن
ّ
()161/5
←نیز 182/1 ،161/4 ،151/1 ،146/5 ،74/4 ،48/10:و ...
 2-3-1-8تشبیه جمع
گاه شـب ،گاهی شــبه ،گه مشــک و گه عنبر شوند
ایــن ســیهکاری نگر کان زلــف و کاکل میکنند
()324/7
← نیز .10/896 ،8/322 ،4/183 ،6/166 ،5/154 ،2/149 ،1/100 ،4/3 :و ...
 2-3-1-9تشبیه ملفوف

روی و بــرش نمــوده در ســرخی و لطافــت

ایــن یــک چو لعل ســوده وان یک چو ســیم ســاده

گــر اللــه هویــدا شــود از معــدن زنــگار

از اللــه شــگفتا ز چــه زنــگار برآمــد
()233/2

بــر گــرد گل نســرین گویــی کــه نشــانی

از غالیـــه وز ناقـــة تاتـــار برآیـــد
()233/5

بــر صفحــة ســیمینی بــس دلکــش و زیبــا

خــوش دایــرهای از خــط پــرگار برآمــد
()233/6

()719/3
← نیز 3/898 ،2/848 ،4/469 ،3/439 ،2/373 ،3/343 ،2/133 ،7/119 ،7/94،8/97 :و . ...
 2-3-2استعاره
هدایت در غزلیاتش بیشتر استعارة مصرحه بکار برده است تا مکنیه .این شاعر در غزل خود
مجموعأ 985؛یعنی24درصد استعاره بکار برده است؛که  855؛یعنی87درصد استعارة مصرحه و
130؛یعنی13درصداستعارةمکنیه است.
*نوآوریهـای هدایت در سـاخت اسـتعاره :تصویرهایی کـه از طریق اسـتعاره در غزلیات هدایت
سـاخته میشـود همـان اسـتعارههای قـرن  6تـا  8ق را بـه ذهـن متبـادر میکنـد ولی شـعر او از
اسـتعارههای نـو و بدیـع نیـز برکنـار نیسـت .هدایـت در غزلـی بـرای بیـان رویـش مـو بـر گـرد
رخسـار یـار چندیـن بـار از اسـتعارةمصرحه بهره برده اسـت:

در اینجاسـت کـه میتـوان بـه فضیلـت اسـتعاره پـی بـرد "کـه در هـر لحظـه میتوانـد بـر قامت
سـخن ،جامـة نـو بپوشـاند و از تکـرار ملالآور آن جلوگیـری کنـد" (همـان :ص .)93
← نیز2 ،289/5 ،153/2 ،144/6:و 3/848 ،2/620 ،1/446 ، 343/1و ...
از میان انواع استعاره"تشخیص"نیز در غزلیات هدایت بازتاب ویژهای دارد:
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نگشــوده کســی پــرده ز رخســار حقیقــت
رو عشــق طلــب کــن کــه بــه ســرپنجة فکرت
()981/2
از این شهر ای هدایت کی شود ممکن سفر ما را
بــه هر تاری ز زلفی هســت در پــای دلم قیدی
()97/9
← نیز 182/3 ،146/5 ،4/115، 5/87 ،5/51 ،3/37، 36/4 ،34/4 ،23/15،4/4 ،2/3 ،1/7:و ...
 2-3-3کنایه
در غزلیـات هدایـت402؛ یعنی10درصدکنایـه بـکار رفتهاسـت کـه از ایـن تعـداد385؛
یعنی96درصـد کنایـه از فعـل یـا مصـدر و17؛ یعنـی 4درصـد کنایـه از موصوف بکار رفتهاسـت.
 2-3-3-1کنایه از فعل یا مصدر
عاشق آن باشد که چون در پای دلبر سر گذارد

گر به خواری دشمنش گردن زند گردن نخارد
()493/1

”گردن خاریدن" کنایه از مماطله و دفع الوقت کردن (لغتنامه دهخدا).

پس از عمری که تیری افکنم آن هم به سنگ آید
چه ســود ار تیر آهم بر دل آن شــوخ شنگ آید
()533/1
”تیر به سنگ خوردن" کنایه از به مقصود نرسیدن و ناامید شدن (همان).
←نیز612/4 ،456/7 ،298/1 ،187/8 ،102/8 ،54/4 ،44/3:و . ...
 2-3-3-2کنایه از موصوف
هدایـت در غزلیاتـش بـرای وصـف شـراب کنایههـای گوناگونـی بـکار بـرده اسـت" :دختر رز،
خـون دل تـاک ،آتشتر".
دختــر رز طرفــه شــوخی دلبــر اســت

بایـــد آوردش دمـــادم در نـــکاح
()682/4

از خــون دل شــیران مســت اســت دو آهویــت

حاشــا کــه دهــد مســتی ایــن خــون دل تاکت
()541/5

ســرد شــد هــوا ســاقی خیــز و آتشــی بــر تــن

آب خشــک را پیــش آر پُــر ز آتــش تــر کــن
()258/1

2-3-4مجاز

مجـاز بـکار رفتـه در دیـوان غزلیـات هدایت بیشـتر از نـوع مجاز به عالقة مشـابهت (اسـتعاره)
اسـت و مجـاز مرسـل نمـود کمتـری دارد .ایـن شـاعر در غـزل خـود مجموعأ118؛یعنی3درصد
مجـاز بـکار بردهاسـت.از بیـن اقسـام مجـاز بـه اعتبـار عالقـه ،مجـاز بـه عالقـة حـال و محـل با
47درصـد و پـس از آن مجـاز بـه عالقةجـز و کل بـا 29درصـد و مجـاز بـه عالقةخـاص و عـام با
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19درصـد باالتریـن درصـد کاربـرد را در میـان مجازهـای بـکار رفتـه در غزلیات هدایـت به خود
اختصـاص دادهاند.
ســر یک تــن تو نداری و عجبتر که به عشــقت

هرکســی خــرم و خوشــدل که تــو جانانة مایی
()4801/2

جـــان و دل کاش نمیبود هدایـــت ز ازل

کایــن دو انــدر ره حــق الت و منات اســت مرا
()71/7

نتیجهگیری
دورة زندگــی رضاقلیخــان هدایــت درســت در عهــد قاجــار ســپری شــد و انجمــن ســوم
بازگشــت (انجمــن خاقــان) در زمــان فتحعلیشــاه بــه عنــوان تنهــا مرکــز ادبــی زمــان بــود.
قریحــة شــاعری رضاقلیخــان در چنیــن محیطــی پــرورش یافــت و شــعر او همچــون شــاعران
هــم عصــرش بــه بازگشــت گرایــش دارد؛ هرچنــد میتــوان انعــکاس ســبک وقــوع و واســوخت را
نیــز در غزلیــات او مشــاهده کــرد .عشــق یکــی از مفاهیمــی اســت کــه در ســطح فکــری شــاعر
دارای بســامد باالیــی اســت و 82درصــد غزلیــات در بــاب عشــق اســت .معشــوق در بعضــی
از تصاویــر کام ـ ً
ا زمینــی و در دســترس اســت (ســبک وقــوع) و گاه تصویــر معشــوق جنبــة
کلیتــری پیــدا میکنــد کــه یــادآور همــان معشــوق آســمانی ســبک عراقــی اســت .مباحــث
عرفانــی تجلّــی آشــکاری در غزلیــات او دارد .هدایــت در 107غزل؛یعنــی 9درصــد بــه صــورت
مســتقیم بــه مباحــث عرفانــی پرداختــه اســت .نکوهــش زهــد و مبــارزه بــا ریــا یکــی دیگــر از
مفاهیــم بکاررفتــه در غــزل هدایــت اســت؛5درصد غزلیــات بــه ایــن موضــوع اختصــاص دارد
کــه تصویــری از شــیوة رندانــة حافــظ را بــه ذهن متبــادر میکند.ســطح زبانــی غزلیــات در بخش
آوایــی بــا دو مؤلفــة تکــرار و جنــاس شــکل میگیــرد و لغــات عامیانــه هرچنــد بازتــاب اندکــی در

غــزل هدایــت دارد ولــی بــه زبــان وی تشــخص و ویژگــی ممتــازی داده اســت .زبــان هدایــت از
قاعــدة نحــوی دورة بازگشــت مســتثنی نیســت و اجــزای جملــه در ایــن قالب شــعری با اســلوب
طبیعــی زبــان منطبــق نیســت ،ولکــن معمــوالً اجــزای اصلــی جملــه ذکــر شــده اســت و برخــی
حذفهــا و جابجاییهــا در اجــزای جمــات طــوری نیســت کــه بــه تعقیــد بینجامــد .در ســطح
ادبــی تشــبیه ،یکــی از پــر بســامدترین مختصــات ادبــی غزلیــات اوســت2520 .؛یعنی63درصــد
ازآرایــه هــای بیانــی بکارفتــه در غزلیــات هدایــت تشــبیه اســت و همیــن امــر هدایــت را بــه
عنــوان شــاعری تصویرگــرا معرفــی میکنــد .از ایــن تعدادتشبیه58،درصد،تشــبیهات حســی بــه
حســی اســت کــه بیانگــر دیــدگاه حســی و طبیعتگــرای اوســت.از میــان اقســام تشبیه،تشــبیه
بلیــغ و تشــبیه تفضیــل از بســامد باالیــی برخــوردار اســت .در غزلیــات هدایــت 24درصــد
اســتعاره بکاررفتهاســت کــه از ایــن تعداد87درصــد اســتعارةمصرحه و 13درصــد اســتعارة
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مکنیــه اســت .درکنایــه ،کنایةمصــدر یــا فعــل ودرمجاز،مجــاز بــه عالقــة حــال و محــل باالتریــن
درصــد کاربــرد را بــه خــود اختصــاص دادهاند.غــزل هدایــت هرچنــد رویکــردی بازگشــتی دارد
ولــی نمیتــوان تمــام شــعر او را فاقــد ارزش هنــری دانســت زیــرا در میــان قالبهــای شــعری
دورة بازگشــت ،شــاعر در غــزل بهتــر توانســته اســت از تجربههــای تلــخ و شــیرین خــود در آن
روزگار ســخن بگویــد و ســبک اصیــل شــعر بازگشــت در غــزل آن متجلّــی اســت.
فهرست منابع
 .1آشنایی با عروض و قافیه ،شمیسا ،سیروس ،1381 ،چاپ هجدهم (ویرایش سوم) ،تهران:
فردوس.
 .2ادوار شعر فارسی (از مشروطیت تا سقوط سلطنت) ،شفیعی کدکنی ،محمدرضا،1380 ،
تهران :سخن.
 .3برهان قاطع،محمدحسین بن خلف،1362،تهران :امیرکبیر.
 .4بالغت تصویر ،فتوحی ،محمد ،1385 ،تهران :سخن.
 .5حدیقهالحقیقه و شریعهالطریقه ،سنایی ،ابوالمجد مجدودبن آدم ،1383 ،تصحیح مدرس
رضوی ،چاپ ششم ،تهران :مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
 .6دیوان حافظ ، 1368،با مجموعه تعلیقات وحواشی عالمه قزوینی ،چاپ دوم ،تهران:اساطیر.
 .7دیوان سنایی ،سنایی ،ابوالمجد مجدودبن آدم ،1380 ،به سعی و اهتمام محمدتقی مدرس
رضوی ،چاپ پنجم ،تهران :انتشارات سنایی.
 .8ذهن و زبان حافظ،خرمشاهی ،بهاالدین ،1378،تهران :صدای معاصر.
 .9سبکشناسی شعرپارسی از رودکیتا شاملو،غالمرضایی ،محمد ،1387 ،چاپ سوم ،تهران:
نشر جامی.
 .10فارسنامة ناصری،حسینیفسایی،حسن،1378،به کوشش دکتر منصور رستگار
فسایی،تهران:امیرکبیر.
 .11فرهنگ فارسی معین،معین ،محمد،1384،تهران:نامن.
 .12کلیات دیوان،قاآنی،حبیباهلل شیرازی،1273،چاپ تاجر شیرازی.
 .13کلیات سعدی ،سعدی ،مصلحالدین ،1366 ،تصحیح مرحوم محمدعلی فروغی،تهران:
ققنون.
 .14کلیات سبکشناسی ،شمیسا ،سیروس ،1374 ،چاپ سوم ،تهران :فردوس.
 .15لغتنامة دهخدا ،دهخدا ،علی اکبر ،1377 ،دانشگاه تهران :موسسة لغتنامة دهخدا.
 .16مجمعالفصحـا ،هدایـت ،رضاقلیخـان ،1336-1340 ،بـه کوشـش دکتـر مظاهـر مصفـا،
تهـران :امیرکبیر.
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 .17مصباحالهدایـه و مفتـاح الکفایـه ،عزالدیـن کاشـانی ،محمودبنعلـی ،1386 ،بـه تصحیـح
جاللالدیـن همایـی ،چـاپ هفتـم ،تهـران :وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامی.
 .18مکتب بازگشـت (بررسی شـعر دورههای افشاریه ،زندیه ،قاجاریه) ،لنگرودی،شمس،1372،
تهران :مؤلف.
 .19مکتـب وقـوع در شـعر فارسـی ،گلچیـن معانی ،احمد ،1374 ،مشـهد :دانشـگاه فردوسـی
مشهد .
 .20موسیقی شعر ،محمدرضا ،شفیعی کدکنی ،1373 ،چاپ چهارم ،تهران :آگاه.

* برای کوته نوشت عدد سمت چپ شمارة غزل و عدد سمت راست شمارة بیت در غزلیات هدایت
است.

