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 (ادب بهار) فارسی نثر و نظم شناسیسبک تخصصی فصلنامه
 پژوهشی -علمی

 94پیاپی شماره -5931 زمستان -چهارم شماره -نهم سال

 سبک او وخطّی دیوان اشعار  نسخوقاری طبسی یزدی،معرّفی 
 (539-539)ص

 9علیرضا فرجامی)نویسندۀ مسئول(، 2محمّدصادق بصیری، 5محمود مدبّری

 4931پاییز :مقاله دریافت تاریخ
 4931تابستان :مقاله قطعی پذیرش تاریخ

 
 چکیده

اسهتببا  بخش قابل اعتنایی ازمیراث مکتوب زبان پارسی،صد افسوس که درگذر روزگار ازمیان رفتهه 
ها،اسناد ونسخ خطی گرانبهایی که بیش وکم ازدستبرد ایّام مصهون  این حال کم نیستند دستنوشته

دیوان وقاری یهزدی اسهت.مدمدامین وقهاری ادیها وشاعرصهاحا       اند.ازجملۀ این آثاریکی هممانده
کمال سدۀ یازدهم هجری است که آثار او روشنگر وسعت دانش واسهتعداد او درعلهوم ادبهی ودیگهر     

درجهای  -علیهم السهمم -هاست.وی شاعری شیعی است که عشق وارادت خود را به معصومینزمینه
اسهت.زبان شهعر او خاصهه در هزل بهه شهاخۀ       هجای اشعارش بخصوص درقصاید استوارش نشان داد

ایرانی سبک هندی)سبک اصفهانی(نزدیک است .دورخیالیها وتصویرهای پیچیده ومضمونهای دشوار 
سبک هندی درشعر او کمتر دیده میشود.دیوان وقاری تاکنون تصدیح وچاپ نشهده اسهت ودربهارۀ    

ال حاضر دونسخه موجود است که است.ازدیوان وقاری درحشعر اونیز پژوهش جامعی صورت نگرفته
یکی درکتابخانه ملهی ملهک تههران ودیگهری درکتابخانهه آیهت ای مرعشهی نجفهی قهم نگههداری           

ههای  است که وقاری،آثار واحوالش معرفی وضمن شناساندن نسهخه میشود.دراین مقاله کوشش برآن
 خطی دیوانش،ویژگیهای سبکی شعر او بررسی گردد.

 های سبکی،سبک هندیخطی،ویژگی وقاری،نسخۀکلمات کلیدی: 
 

                                                           
    modaberi2001@yahoo.com                                                            استاد دانشگاه شهید باهنرکرمان-1 
 ms.basiri@gmail.com                                                                  استادیاردانشگاه شهید باهنر کرمان-2 
 farjami7850@yhoo.com باهنر کرماندانشجوی دکتری زبان وادبیات فارسی دانشگاه شهید -3 
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 مقدّمه
ای را درکفّهه  اگربخهواهیم آن  وپادشاهان صهفوی بهه شهعر وادب کهم.      بر رویهم رفته توجّه وعمقۀ»

ارزدبوظهورشاعران برابرآنچه درهند بودببنهیم حاصلی که ازاین مقایسه به دست میآید به گفتن نمی
انگیهزی بازارهنهد ونیزتوجّهه    ت عهد تیموری وشهو  متعدد را درعهدصفوی در واقع مدیون ادامۀ سنّ

چند تن معدود ازصاحا قدرتان مدلی ایران نسبت به اهل علم وادب هسهتیم.ازجملۀ ایهن صهاحا    
ای ولهی در  دان شاه نعمتقدرتانِ مشوّ ، یاث الدین میرمیران وپسرش شاه خلیل از بازماندگان خان

میت واعتباری خاص داشتند ودریزد بساط حکهومتی  ند که به سبا وصلت با خاندان صفوی اهایران
(چند صباحی بعد ازهمهین  509-505:صص4/5تاریخ ادبیات درایران،صفا،ج«)شاهانه گسترده بودند.

دوران است که وقاری درمدیط فرهنگی وادبی یهزد نهزد اسهتادان بزرگهی پهرورش مییابهد.درهمین       
اند وشهاید  درپهنۀ ادب فارسی درخشیده عصراست که شاعران بزرگی چون صائا،کلیم،طالا و...نیز

انهد.ازاین  درپرتو درخشش همین بزرگان است که شعرای معاصرشان چون وقاری کمتر دیهده شهده  
رومطالعۀ سبک هندی  وشناخت شاعران وآثار بجای ماندۀ آن،بعنوان بخشهی از سهیر تکامهل شهعر     

کهه بایهد   -مکتهوب زبهان فارسهی   فارسی ازیکسو و تصدیح وچاپ این آثار به عنوان بخشی ازمیراث 
ازسوی دیگر،ضرورت واهمیت فراوان دارد.به عموه اشعار شاعران به  یر -درحفظ واحیای آن کوشید

 ازجنبه های ادبی صِرف،گاه ازنگاه نقداجتماعی ،سیاسی،تاریخی و...می تواند ارزشمند باشد.
کمهاتت ودانهش وآثهاری    وقاری یزدی ازشاعران ونویسندگان مهم عصرصفوی است که بر م وسعت 

به کوشش آقای مدمدرضها  « گلدستۀ اندیشه»که داشته،چندان شناخته شده نیست.منشآت اوبه نام
 ابویی چاپ شده استبامّا تاکنون تدقیقی دربارۀ شعر اوصورت نگرفته است.بنابراین تصهدیح اشهعار  

ه با تفدّص درآثهار  سبکی وچاپ دیوانش،ضروری به نظر میرسد.دراین نوشتار ک هایویژگی وشناختِ
ای تهیه شده،مروری بر احهوال وآثهار وبررسهی    منابع عصری  وسایر مآخذ به روش کتابخانه وقاری و

 سبک شعر او خواهیم داشت.
  شرح حال

ن وقاری طبسی یهزدی ازشاعران،نویسهندگان،عالمان وخوشنویسهان سهدۀ یهازدهم      میموتنا مدمد ا
بودند.پههدرش عبههدالفتا  در اوایههل سههده  هجههری قمههری اسههت.نیاکان وی همگههی اهههل طههب    

ای کهه خهود   وقاری در دیباچهه ه. .ازطب  به یزد عزیمت نمود و دراین شهر رحل اقامت افکند.44
والهد   اًنَفْ ٌ مَّاذَا تَکْسِها   َهد   مَا تَدْرِی  چون اقتضای قضا به حکمِ»گوید:میبردیوان اشعارش نگاشته،

ن اصلی و مسقط رأس او بود حرکت فرمود و به قیهادت  ازدارالسعادۀ طب  که وط را ماجد کمترین
قاید تقدیر دارالعباده یزدش مدل اقامت و مسکن استقامت گردید، وازایهن حدیقهه دلگشها و روضهه     

ازایهن  (3ص،نسخۀ ملهک )....«دو به سرحد نشو ونما رسید مینوا برد جانفزا نهال وجود این بی برگ و
 اتّفا  افتاده وقهول برخهی مورّخهان کهه بهه مههاجرت وی       دریزد ید که تولد شاعرمیآگفته چنین بر
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جهامع  )در مصهاحبت عمهویش عبهدالکریم آن ههم دراوان جهوانی اشهاره کهرده انهد          ازطب  به یزد
 نماید.می(درست ن194ص :5،مستوفی بافقی،جمفیدی

افتهاده  اتّفها   یست در ربع اوّل سدۀ یهازدهم ه. . بامیتاریخ وتدت وقاری به روشنی معلوم نیستبامّا 
ه. .را 4015بزیرا شاعر درمادّه تاریخی که به مناسبت تولّد فرزندش مدمهد جعفرسهروده سهال   باشد

(بنابراین اگرشاعردر زمان تولّد فرزند دسهت کهم   983نسخۀ ملک،صسال وتدت او ذکر کرده است)
 بیست سال داشته،بایستی خود در اوایل سدۀ یازدهم به دنیا آمده باشد.

های زمهان خهود اشهت ال ورزید.ازمدضراسهتادان     دانش معارف و کسا علوم دینی ووقاری در یزد به 
بهههره بههرد.او ه. (4044متوفیه. (.موتنهها مدمّههدباقریزدی)4041موتنهها مدمّدصههاد  یزدی)متههوفی

ازاستادان خود با تجلیل واحترام بسیار یاد کرده است وبا آنها مکاتبه ومراوده داشته،همچنین اشهعار  
موتنها  کهر کهرده اسهت.از دیگراسهتادان او     ای آن دو سروده وتاریخ وفات هریهک را ذ سوزناکی در رث

 ای خطاب بهه وی از رنهد دوری شهکایت وآرزوی ممزمهت    خلیل قزوینی است که وقاری ضمن نامه
 (39صمهریزی: به کوشش ابوییۀ اندیشه،نموده است.)گلدست

بهه انهوا    »اند.نصهرآبادی او را تهه تذکره نویسان وصاحبان تراجم از وسهعت دانهش وقهاری سهخن گف    
 در اکثرعلوم خصوصاً شعر وانشاء وصنایع وبدایع شعری»وصف کرده وبیان داشته که«کماتت آراسته

ملقّها  «جهامع الکمهاتت  »(وبرخهی او را  540ص ،تصدیح مدقق یهزدی: نصرآبادیتذکرۀ «)زبده بود.
(ایهن  194ص:5جمسهتوفی بهافقی،  مفیدی،جامع انهد.) او درخطّ ثلث ونسخ وتعلیهق را سهتوده   ساخته واعجاز

 است:کرده تفاخرخطاب به ممدو  بدان  ایای است که شاعر خود درقصیدهنکته
 مهههنم کهههه منفهههردم درجههههان اسهههتعداد 
 نمانهههد درصهههدف کهههون گهههوهر هنهههری   
 چههه ازرسههوم علههوم وچههه ازفنههون خطههوط  
 چه مثنوی چه رباعی چه قطعهه چهه تهاریخ   
 چه حلّ وعقد معمّها چهه قهبب وبسهط ل هز     
 دگر زجن  هنهر آنقهدر کهه شهخص گمهان     

 

 بهههه جامعیّهههت مهههن مهههادر زمانهههه نهههزاد   
 کههه دسههت ق ههدرت درجیهها فطههرتم ننهههاد 

 ره انشهههاد چهههه ازطریقهههۀ انشههها چهههه از  
 چه از هزل چهه قصهیده کفهی بهها اتشههاد      
 چههه ازمبهههادی مبهههدأ چههه ازمهههآل معهههاد  
 گهههههِ شههههمارۀ آن عاجزآیههههد از تعههههداد  

 (443،ص)نسخۀ ملک                                        
ه. .پ  ازکسا معرف دینی ودنیوی وفیب صهدبت اکهابر ازیهزد بهه اصهفهان      4030وقاری در سال
( در واقهع شهاعرنیمۀ دوم عمرخهود یعنهی     194ص:5جمستوفی بهافقی، جامع مفیدی،مهاجرت کرد.)

وبهه واسهطۀ اسهتعداد     اصفهان سپری کهرد دارالسلطنۀ ان زندگیش را درتا ظاهراًپایه. .4030ازسال
 ول بزرگان وامرا وخوانین صفوی گردیهد.ازمقّرری کهه شهاه سهلیمان بهرایش تعیهین کهرده       خود مقب

ۀ سههعادت آبههاد رزامهههدی درمدلّههمی(تهها سههعادت ممزمههت وزیههر اعظههم 415نسههخۀ ملههک،ص)بههود
قرائهت نامهۀ شهاه حسهام الهدین      نیهز  (و451مهریهزی:ص  به کوشش ابهویی ۀ اندیشه،اصفهان)گلدست
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(همه به نوعی نشان ازتقرّب اوبه دستگاه 34-88صص،همانرعایا)اصفهان برای اکابر ودرمسجدجامع 
 حکومت دارد.

 گشته است:وسپ  به اصفهان بروقاری سفری به قزوین داشته ومدتی هم دراین شهراقامت گزیده 
 گریبههانم زیکسههو میکشههد دامههانم ازیکسههو  
 وقاری تها شهد ازگلهزار قهزوین بهات جنّهت را      

 

 دنصههفهان ازبههرای رفههتن وقههزوین پههی مانهه 
 زبان شکوه گردیدست برطرف چمن سوسهن 

 (534)نسخۀ ملک،ص                             
همچنین سفری به مکّۀ مکرّمه وعتبات عالیات داشته است.درمکتوب پنجم ازبهرگ هفهتم گلدسهتۀ    

کهه درحهریم کعبهۀ     میهدارد که در تهنیت منصا ایالت به یکی از امرای سرحدّ نوشته اظهاراندیشه 
به کوشهش  ۀ اندیشهه، اقبال درخواست نموده است)گلدستر ازدیاد مراد ومیعتبات برای آن امعظّمه و
 (458ص،مهریزی ابویی
م خود برای سهفر بهه   میرزا معین الدین مدمّد،وزیر فارس ازتصمی فرزندرزا اسماعیل میای به درنامه

 (400-ص38صص،همانسرمای زمستان ومعتدل شدن هوا خبرداده است.)ازفارس بعد 
وانست انگیزه شاعر را برای سفر به این میتبهرسری بوددر« عزم سفرهند »سودای  رعصرصفویه کهد

ای که به سیّد زین الدین فرزند قاضهی حیهدرآباد نوشهته ازشهو  دیهدار      د.وقاری در نامهدیار برانگیز
 (همچنین یکی ازپسران وقاری که پدر او را برای تدصیل400ص،همانواشتیا  ادراک سخن گفته)

طبسهی فرسهتاده بود،بهدون اذن پهدر راههی هندوسهتان        دانش به شیراز نزد عموی خود عبدالکریم
ای دالّ برسفرقطعی شاعربه هند درآثهاراو واقهوال   (با این حال هیچ اشاره83-84صص،همان) میشود

 ن باشد:می.شاید این بیت خودنشانی برنرفتن به این سرزمیشودتذکره نویسان یافت ن
 ه نکنههیم از سههواد هنههدمهها چشههم خههود سههی

 
 ایههمایههن سههرمه را زخههاک صههفهان گرفتههه  

 (533)نسخۀ ملک،ص                                        
ه به یقهین اشهتباه   اند کضبط کردهه. .4030های مدینۀ اتدب وشبستان سال فوت وقاری را تذکره
نیسهت امّها   لهوم  بهه روشهنی مع  وقاری  وفاتال سیزد رابه قصد اصفهان ترک کرد.باودراین سال است

شهر   »ای ازه. .نسهخه 4035است.وقاری درسهال ه. .زنده بوده44انی سدۀ مسلم است تا سالهای پای
 راکتابت کرده که دربخش آثاروقاری دربارۀ آن توضیح داده شده اسهت.همچنین در «عروض اندلسی

اشهاره   ریخوانسها  آقاحسهین دروفهات   (وقهاری «)شاعرمدمّدامین»به ماده تاریخی از«نجوم السماء»
او بنابراین تاریخ وفات (445-441،آزادکشمیری:صصسمالانجوم)است4038رابربا سالباست که شده

   را باید بعدازاین تاریخ دانست.
 وقاری ثارآ
ات و میه ،مع هها(، تواریخ)مهاده تاریخ مثنوی، رباعیات،قطعات،دیوان اشعار:مشتمل برقصاید، زلیات،-4

 به نثر درابتدای دیوان ایدیباچه
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)فصهل(که دربردارنهدۀ   :منشهآت وقهاری اسهت شهامل یهک دیباچهه ودوازده برگ      گلدستۀ اندیشه-5
بهه ویهژه    نثرکتهاب وقاری وشعرای دیگر.خته به ابیاتی ازخودمیست آوای هاها وعریضهمکتوبات،رقعه

 ت نابجها کهه  با وجود سادگی پر است از القاب وتعارفات وتکلفات بارد ومترادفها  هاعریضه و هانامهدر
بهه آن   ایمهان ازبین تهذکره نویسهان،رحم علیخهان    .میشودمفهوم ن و میبردگاه مطلا اصلی را ازیاد 

وبهه چهاپ رسهیده    شهده  این اثر بهه کوشهش مدمدرضها ابهویی مهریهزی تصهدیح       است.اشاره کرده
 ص:3جآقابزرگ تهرانههی،،اند)الذریعهههه. . ذکههر کههرده4089را سههال تههاریخ اتمههام گلدسههته .اسههت
هههایی را بههه آن نویسههنده بعههد ازایههن تههاریخ دراثرخههود بههازبینی کههرده ونامههه   اً(ولههی یقینهه4533
دیباچهه  ترتیها: برگ نخست گلدسته خود شامل چند دیباچهه و رسهاله اسهت،به ایهن     است.افزوده

بهه   ترتیا داده اسهت ودرآن ای دیوان اشعارخود بر به نثر مصنو  را که نویسنده آن بردیوان اشعار
ومنقبت اهل بیت پرداخته وبهه اختصهارجایگاه    حمد پروردگار ونعت پیامبرآراستن سخن به ت میاه

این دیباچههه پراسههت ازاشههارات ادبههی  اسههت.شههعر وشههاعر را درقههرآن وکههمم پیامبربررسههی کههرده 
رسهاهه دربیهان   دیگر،وبم ی.همچنین حاوی برخی اطمعات ارزشمند دربارۀ خود نویسنده اسهت. 

مختصر درباب قواعد دستور زبان ترکی کهه درآن بهه   ی است اکه رسالهاست  ترکیه قواعد صرفیۀ
بیان قاعدۀ اشتقا ،ضهمایر واسهماء اشهاره،عممت جمع،تبهدیل حهروف ورسهم الخهط درایهن زبهان          

رساهه دربیان اعدادحروف قافیه همچنین .نویسنده به زبان ترکی است ونشانگر آشناییپردازدمی
درآن بهه بیهان    وبسهیار مختصهردرعلم قافیهه     اسهت ای رسالهکه  میواعدادحرکات واسا میواسا
ردازد.درنگارش این رسهاله بهه   پمیشعری برای هریک  وذکرنمونۀوتعدادحروف وحرکات قافیه  میاسا
دیباچه بررساهۀ مظههر اننهوار   وکاشفی نظر داشته است.واعظ  «فی صنایع اتشعاربدایع اتفکار»
:درواقع مظهراتنوار نام آلتی بوده که یکهی  شرح قصیده تأویلیه آخوند موننا عبّاسدیباچه برو

چهون اسهتنباط امهور    »ازدوستان وقاری درشناخت اوقات نماز وتشخیص جهت قبلهه سهاخته بهود و   
،به دیشهه گلدسهتۀ ان «)تجرم ترتیا رساله نمهود  مذکوره واستفهام آن بدون توضیح وبیان متعذّربود

ای بررسهالۀ مظههر اتنهوار    ری دیباچهوقا(وبنا به درخواست آن دوست،55ص:کوشش ابویی مهریزی
همچنین بنها بهه درخواسهت وقاری،آخونهد موتنها عبهاس شهرحی برقصهیدۀ توویلیهۀ خهود           اونوشت.

مهریهزی ایهن   ابویی  آقای این کههد.بنابراین،دمیای ترتیا دیباچهقاری نیزبرای آن شر  ونویسدبمی
 ری دانسته،درست نیست.دواثریعنی رسالۀ مظهراتنوار وشر  قصیدۀ توویلیه را ازوقا

ای که مرحوم آقابزرگ تهرانی ازآثار وقهاری دانسهته وظهاهراً نسهخه    شر  رسالۀ العروض اندلسی: -9
سیدابوالدسهن کتهابی    نهزد دراصهفهان  ه. .کتابت شده،4035ازآن را که به خطّ خود وقاری درسال 

توصیفات یعنهی بهه   ن میای ازشر  عروض اندلسی با هلکن نسخه(4538ص:3ج،الذریعهیافته است)
وجوداست م4/50399ه. .در کتابخانه آستان قدس رضوی به شماره 4035خطّ وقاری وتاریخ کتابت
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به نقل ازمهذب اتسهماء معنهی   وقاری تنها درحاشیۀ آن چند ل ت را  و که شار  آن ناشناخته است
 کرده وچند اصطم  عروضی را عمدتاً به نقل ازبدایع الصنایع توضیح داده است.

 هامعرفی نسخه
 نسخۀ کتابخانه ملی ملک تهران به-ازدیوان اشعار وقاری درحال حاضر دونسخه خطی موجود است:ا

، زلیات،رباعیات،تواریخ)قطعاتی درمهههاده ،قطعاتشهههامل قصهههاید بهههرگ 541در 5559شهههماره 
آن ای به نثرازخود وقهاری.نو  خهطّ   وقاری ودیباچه ات به خطّ مدمّدجعفرپسرمیتاریخ(،مثنوی ومع

مندصربه فرد نسهخۀ مهذکوراین اسهت کهه     .ویژگیمیباشده. .4081آن سال نستعلیق وتاریخ کتابت
ازنظرگذرانهده   -رزا مدمّدربیعامیبنا به درخواست دیگرپسرش -ه. .4085وقاری آن راشخصاً درسال

خهطّ خهود درمهتن وحاشهیه     ومعنای برخی ل ات وشر  معمّاها را به تعدادی  زل وقصیده ورباعی و
هها دردیباچهه وشهماراندکی ازابیهات مهتن وشهر  معمّاهها        دیدگیبه  یرازبرخی آسیااست وودهافز

 :میشودآ اززیرعبارت که به عنوان نسخۀ اساس درنظرگرفته شده با نسخهاین سالم است.درحاشیه 
 زل سرایی عندلیبان گلشن فصاحت و شکّر خایی طوطیان شکرستان بم ت، سزاوار نیست اِلّا به  »

 :ابدیمیبا این بیت خاتمه  و« که... میحکی حمد
 گهههههذارد ز دیههههههیم گیتهههههی فهههههروز  

 

 بهههههر اورنههههه  دل آن شهههههه نیمهههههروز  
 

بههرگ شههامل تعههدادی 55در49435نجفههی قههم بههه شههمارۀ یای مرعشههنسههخۀ کتابخانههۀ آیههت-5
مّاها به خطّ نستعلیق.کاتا آن نامعلوم وتاریخ کتهاب سهدۀ   مع  زل،قصیده،قطعاتی درماده تاریخ و

وآخر.تعهدادی ازاورا  آن نیهز براثهر     ای است ناقص ودارای افتادگی دروسهط .نسخهمیباشد. .ه45
درنسهخۀ ملهک    های نسخۀ مذکور،تاریخیادی از زلها وقصاید ومادهشمار زاست.پارگی آسیا دیده

یها نسهخۀ دیگهری کهه از     -نیست.امّا آن تعداد که موجود است به احتمال زیاد از روی نسخۀ ملک
اهای موجهود درایهن نسهخه،دقیقاً بهه     است.معمّکتابت شده-نسخۀ ملک استنساخ شده روی نسخه

ذکور نیزکه عمدتاً معنای توضیدات حاشیۀ نسخۀ م است. همان ترتیا وباهمان شر  نسخۀ ملک
 :میشود زل آ از برخی ل ات استببانسخۀ ملک هماهن  است.نسخه با این مطلع 

 ای زتههو چههاک در زبههان کلههک شههکرنوای را 
 

 مهر سهکوت بردههان نطهق سهخن سهرای را      
 

 ابد:یمیپایان -وشر  آن-اتمیبیت ازمعوبا این دو
 از بههههههاده دوای دل دیوانههههههه طلهههههها 
 تههها کهههی ره باطهههل،ار ههههدایت طلبهههی    

 

 ازگلشهههن عشهههرت گهههل پیمانهههه طلههها   
 ملدههق بهها حههق شههو وز خمخانههه طلهها    

 

 گزارش یک خطا
به نام دیوان وقاری یزدی مدفوظ است  50358ای به شماره در کتابخانۀ آستان قدس رضوی،نسخه

برگ شامل 84ای است درکه با بررسی اولیۀ نگارنده مشخص شد که متعلق به این شاعرنیست.نسخه
واد بهن  کاتا آن شخصی به نام مدمّد بن جیرازی و تعدادی قصیده ازمیرزا احمد وقار پسر وصال ش

وقاری یزدی ضهبط شهده اسهت.عجیا     با سهو فهرست نگار به نامعلی الدسینی المیبدی است که 
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اینکه فهرست نگارمدترم به یادداشت ظهرنسخه که معّرف دیوان وقار است توجّه نکرده وبهه جههت   
 است. مشابهت اسمی آن را از وقاری یزدی دانسته

 وقاری شعر شناسی سبک
ه را درحقیقت سبک هندی دارای دوشاخه ایرانی وهندی است.اگربخواهیم نمایندگان ههر دوشهاخ  »

یهات  ادب«)برگزینیم صائا نمایندۀ تمام عیار شاخۀ ایرانی وبیدل نمایندۀتمام عیار شاخۀ هندی است
برخی سبک شناسان ومنتقدان ادبی شهاخۀ   (95صشفیعی کدکنی: تاروزگار ما، میفارسی ازعصرجا

بررسهی نامگهذاری ایهن سهبک     واقهع  ایرانی سبک هندی را سبک اصهفهانی گفتهه انهد.بدث مها در    
بهودن بهه    به این موضو  است که شاخۀ ایرانهی وشهاخۀ هنهدی درعهین نزدیهک     بلکه اشاره بنیست
وضهعیت فرهنگهی ایهن دو     ج رافیهایی و  های خاصی است که متوثر ازقلمهرو هریک دارای ویژگیهم،
تفاوت شعراین دو گروه درآن است که آنچهه مختصهات سهبک هنهدی مدسهوب      ».میباشدن میسرز

سههبک شناسههی  )نگتههر ودرشههعر گههروه دوم قههویتر اسههت.    ردرشههعر گههروه اوّل کههم   میشههود
های سهبکی شهعر وقهاری،آن را ازسهه     بنابراین برای شناخت ویژگی (935ص ممرضایی :،شعرفارسی
 کنیم.میفکر وادبیات بررسی  منظرزبان،

 زبانی خصایص-5
 واژه گزینی

زبهان   ههای ۀ واژهراه یافت وایهن خهود بهه دایهر     در دورۀ رواج سبک هندی،زبان کوچه وبازار به شعر
ای جدیهد وتهداعی   موجا پویایی وساخت ترکیبهه  ها.ورود این واژهای گذشته افزودههنسبت به دور

درحدّ اعتهدال بکهار رفتهه اسهتببطوری کهه       انهمیای عاها وترکیبهمعانی تازه شد.درشعر وقاری واژه
گذاری بیشتر سخن ت وتوثیرمیمیموجبات ضعف وسستی  در کممش را فراهم نیاورده بلکه باعث ص

 ای ازکاربردهای شاعر است:ذیلبنمونه عباراتا وهشده است.واژهاو
 :یک گلِ جا

 امام از هرچمن گهل چیهده  بات جهان گردیده
 

 ام ازیهک گهلِ جها بهر زمهین     بوی وفا نشنیده 
 (583)نسخه ملک،ص                                        

 :پولمبی خرجی و
 پهههولمخرجهههی نفرسهههتادی ومهههن بهههی   

 
 گردیهههههده خیهههههال مفلسهههههیها  هههههولم 

 (913)همان،ص                                                  
 :کردن رونما

 پرده بهردار ز رخسهار کهه مهن جهوهر جهان      
 

 رونمهههای رخ آیینهههه مثهههال تهههو کهههنم     
 (589)همان،ص                                                  

 :چشم چهارگشتن)چشم چهارتا شدن(
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 چشههمم چهههار گشههت بههه راه چهههار چیههز  
 

 بهههدتر ز رنهههد مهههرگ بهههود درد انتظهههار    
 (455)همان،ص                                                  

 
 :طرف کسی را داشتن

 هههم زلههف تههوهم طههرف خههال دارد و  خههط
 

 ز روی سههاده دلیههها بههه هههردو شههد یکرنهه  
 (89)همان،ص                                                   

 :فمن  ذا به بیمارساختن)به مزاج سازگاربودن(
 ام فصهلی زقهانون شهفا ازمهن بپهرس     خوانده
 

 جزکبههاب دل نسههازد چشههم بیمههار تههو را    
 (433)همان،ص                                                  

   :تاچشم کار کردن
 ماییم ودشهت عشهق کهه تاچشهم کهار کهرد      

 
 دسههت نگههاه حسههرت ودامههان یههار بههود      

 (439)همان،ص                                                  
 :چیزیگل کردن 
 ام نیلههوفری شههد پیکههرم نیلههی نمههود چهههره
 

 بختیهای من گل کرد ازآن چشهم کبهود  تیره 
 (545)همان،ص                                                  

 :روبرو کردن )آشکار کردن(
 آیینهههه روبهههرو کنهههد اظههههار نیهههک و بهههد

 
 مهههدّعا بتهههرس از سهههاده لهههوحی دل بهههی  

 (599،ص)همان                                                  
 :سرگرداندن)معطّل گداشتن واعتنانکردن(

 تها بهه کهی چههون شهعلۀ جوّالهه سههرگردانیم     
 

 چشههم آن دارم کههه منظههور نظههر گههردانیم   
 (589)همان،ص                                                  

 :دربه در گردانیدن)آواره وسرگردان کردن(
 تا به کی بی جهرم ازبههر شهفاعت خواسهتن    

 
 دربههه در گههردانیم چههون نگههاه عجزمجههرم   

 (589)همان،ص                                                  
ثهار وقهاری بهه کهار     درمعنهی نمونهه ومثهال کهه درآ    « روکهش »و«ادافههم »،«ادابنهد »هایی چونواژه

 ماید.نمیرفته،ساختی جدید و ویژۀ سبک هندی 
اسهتبدر شهعر   های جدید که بظاهر ورود یاساخت آنها درزبان فارسی ویهژۀ عصرصهفوی   برخی واژه

.بعضهههههی ازاینهههههها نهههههام ابزارههههههای جدیهههههد اسهههههتبمانندِ    میشودوقهههههاری دیهههههده  
 و... ،زرور شیرازه،کا ذِباد،فانوس،تفن ،عینک
 :عینک
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 مسیدا تا کنهد سهیرجهان زیهن قصهرمینایی    
 

 نهد بردیده ازخورشید تابان هر زمان عینهک  
 (953)نسخۀ ملک،ص                                        

 :فانوس
 دلِ روشههههههن،فلک را درسههههههما  آورَد آهِ
 

 رقصههد ارپیچههد زشههمعی در دل فههانوس دود 
 (545)همان،ص                                                  

 :تفن 
 نهههه گلولهههه اسهههت کهههز مهابهههت تهههو     

 
 شههههد گِههههره نعههههره در گلههههوی تفنهههه   
 (30)همان،ص                                                   

 :کا ذِ باد
 یچنههان بههه سههوز دل ازسههینه برکشههم آههه 

 
 کههه آسههمان متزلههزل شههود چههو کا ههذِ بههاد  

 (454)همان،ص                                                  
 :زرور 

 زیورحسههههن خههههدادادش نگههههردد زرور  
 

 صههفدۀ قههرآن زرفشههان گرنباشههد گومبههاش  
 (510)همان،ص                                                  

شهاعری نسهبت بهه    یها درشعر  یگهر ای نسهبت بهه دورۀ د  دورهدر ممکهن اسهت   ها کاربرد برخی واژه
ی نهۀ تصویرسهازیها  میا وزرشهبکۀ تهداعیه  ها چنانچه دبسامد باتتری داشته باشد.این واژهشاعردیگر 

هها  مایهه بهن .سهازند می(شهعر او را  motifای)ها وموتیفهه مایهکنندبدر واقع بنای ایفا شاعر نقش ویژه
.برخی بن میبرد را به کار هاهای مختلف آنانهه آنها دارد وبه بهل اتی هستند که شاعر عمقۀ خاصی ب

 از: ای دارندبعبارتنههدشههعر وقههاری نقههش ویههژه  سههازی وتصههویرآفرینیههها کههه در مضههون  مایههه
خیال،شههعله،بر ،موج، ،مردم)مردمک(تله،آفتاب،دریا،آیینه،دات،گلشن،،ماه،رن ،شمع،چرات،خط،اشک

 کنیم:میهای شعری اکتفا رخی نمونه،گردباد و...در ذیل به بهاله  بار، سرو، ،حسرت،فیب 
 :رن 

 ماننههههد بههههرگ تلههههه زتههههوثیر نوبهههههار  
 

 درآینهههه زعکههه  رخهههت آرمیهههد رنههه    
 (553)همان،ص                                                  

 :شمع
 ازمهها کنههاره جههوی کههه ازشههعلۀ جنههون    

 
 شهههمع شهههعور دردل فرزانهههه سهههوختیم    

 (584)همان،ص                                                  
 :چرات

 ندارد روشنی بهزم وفها کهان  نچهۀ خنهدان     
 

 زشههمع گههل برافههروزد چههرات بههی وفههایی را  
 (485)همان،ص                                                  

 :خط
 بهههه تهههاراج دل رسهههید جمعیّت خط ارچه 

 
 آشهههفتگی بهههه زلهههف پریشهههان نمیرسهههد   

 (559)همان،ص                                                  
 :شکا
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 حسهههن وازنگارسهههتان اشهههکازبهارسهههتان 
 

 دیههده بههر رویههم درِ بههات گلههی کردسههت بههاز  
 (594)همان،ص                                                  

 ماه:
 زآنههرو کهههه آفتهههاب مهههنش پنجهههه تافتهههه 

 
 پههر گههردد وتهههی شههود ازرنهه  روی مههاه    

 (944)همان،ص                                                  
 :گلشن

 رد بیهرون کی از دل حسرت پروازِ گلشن میب
 

 قف  گربا بان ازگل کنهد گلشهن ههزاران را    
 (489)همان،ص                                                  

 :دات
 پیههههراهن صههههبوری سههههودایی تههههو را   

 
 از دات تلهههه گهههوی گریبهههان گرفتهههه انهههد  

 (501)همان،ص                                                  
   :آفتاب

 برگریبان دوختی چون تکمهه چشهم آفتهاب   
 

 ح را گهوی گریبهان گرنباشهد گهو مبهاش     صب 
 (514)همان،ص                                                  

 :دریا
 آهههم کشههید شههعله وصههدرا بههه هههم رسههید 

 
 اشههکم تمّههوجی زد ودریهها بههه هههم رسههید    

 (483)همان،ص                                                  
 :آیینه

 جذبۀ خورشید رخسهار تهو در پهرواز حسهن    
 

 دم شههبنم جههوهر کشههد  از گههل آیینههه در  
 (549)همان،ص                                                  

   نوی ترکیبهاانواع 
خانوادۀ تازه ازکلمات.این صورت زبانی از دوجنبه بر نای زبان ایجاد اصوتًخلق ترکیبات تازه یعنی »
حسههن طرزتازه،«)افزایههد:یکی ایجههاد شههبکۀ معنههایی جدیههد ودیگرخلههق شههبکۀ تصههویری تههازه  می
ببیشههتر میشودده کمتردیههده یههی دور از ذهههن وپیچ(درشههعر وقههاری ترکیبههها495صآتشههتی:پور

ههایی  .نمونهمیرسهد ازآنها تازه وبهدیع بهه نظهر     بسیاریو است میمیی به کار رفته ساده وصترکیبها
 های وقاری ازاین دست است:ازترکیب
منصها  رند باریک،،میرگ گمناشعلۀ جوّاله،بید مولّه،نخل گردباد،بیابانمهای وصفی واضافی:ترکیب-4

دهقان پروانگی،فههانوس مکتوب،شههوخ سههتم ظریف،همّههت دریهها دل،شهه ل نظر،مصههدف رخسههار،   
ا،نگارخانههۀ نشو،شههمع نمهها،چمن  ،آه شکسههته پ،فههانوس خیال،دسههت نگههاه جود،مههدّ نگاهمدّرحمت،
 چشم،زات مشکین بال زلف. ده اضطراب سیماب،خطّ شعاعی،زنده رود،مایهر بت

  :شعلۀ جوّاله
 زند گرنهرگ  شههم دم ازچشهم تهو خونابهه     

 
 به رن  شعلۀ جوّاله در چشمش کند جهوتن  

 (535)نسخۀ ملک،ص                                        
 :بید مولّه
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 زخجلهههت قهههد طهههوبی خهههرام او شمشهههاد 
 

 بسهههان بیهههد مولّهههه مهههدام گشهههته دوتههها  
 (403)همان،ص                                                

 :نخل گردباد
 لِ گردبهاد رویهم ازجههان بهه رقهص     چون نخ

 
 ایههممهها ریشههۀ تعلههق ازایههن بههات کنههده      

 (533)همان،ص                                                  
 :میبیابانمرگ گمنا

 چنین کافتهاده ازبدهرکفش درلجّهۀ خجلهت    
 

 شههود دریهها آسهها بیابههانمرگ گمنههامیسههراب 
 (983)همان،ص                                                  

 :کرند باری
 رنههد باریههک میانههت را بههم گههردان شههود   

 
 گههر بههه رنهه  طههرّه بههر گههرد کمههر گههردانیم 

 (581)همان،ص                                                  
   :منصا پروانگی

 چو شمع بخهت تهو افروختنهد گفهت سهپهر     
 

 کنهون بههه منصها پروانگههی تهوان برخاسههت    
 (400)همان،ص                                                  

 :مکتوبفانوس 
 دلم پروانهۀ فهانوس مکتهوبی کهه مضهمونش     

 
 زبههاد اضههطراب ایمههن کنههد شههمع تمنّهها را   

 (484)همان،ص                                                  
   :م ظریفست

 ترکههی زبههان نفهمههی شههوخی سههتم ظریفههی
 

 کز چهین جعهد مشهکین دام افکنهد صهبا را      
 (481)همان،ص                                                  

   :دریا دلهمّت 
 همّههت دریهها دل مههن جزمتهها  درد عشههق   

 
 درسهههر بهههازار اسهههت نا بهههه ی مههها میدههههد 

 (430)همان،ص                                                  
 :ش ل نظر

 گرچههه حیههرت صههیقل آیینههۀ نظّههاره اسههت 
 

 دیهههدۀ حیهههرانم ازشههه ل نظربیکهههاره شهههد 
 (543)همان،ص                                                  

 :دهقان رحمت
 مهها خوشههه چههین خههرمن دهقههان رحمتههیم 

 
 کشههت امههل بجاسههت اگههر دانههه سههوختیم   

 (584)همان،ص                                                  
 :مدّجود
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 بههه مههدّ جههود سههخا پیشههگان قَدَربنههدد     
 

 عقهههاب حادثهههه را پهههر درآشهههیان قضههها    
 (440)همان،ص                                                  

   :مدّ نگاه
 رد عارضههش گههرددسههیاه مسههت خطههش گِهه

 
 فتهههاده مهههدّ نگهههاهم ز هههها لگهههی مدهههروم 

 (51)همان،ص                                                   
 :فانوس خیال

 ام شههمع رخههت گههر بسههوزد پههر پروانگههی  
 

 دل سهههودا زده فهههانوس خیهههال تهههو کهههنم 
 (589)همان،ص                                                  

موش،کهان دستگاه،شهکیا سوز،حسهرت نصیا،سهتم     فراکلمات مرکا:شکرنوا،سهینه تاب،عاشهق  -5
 مشربتلهشعار،

ای ازبیان که ازرهگذرترکیا دو واژۀ متضاد شیوه»یعنی نمامتناقب ترکیا:نمامتناقبی ترکیبها-9
زندان رهایی،بیگانهه  (958:صبم ت تصویر،فتوحی«.)گیردمیوناسازبه قصد توکید یا توثیربیشترشکل 

 دل سهوزندۀ آتهش  نشهانان، نشهان بهی  لباس عریانی،گزین هرجایی،لوتخجویبارشعله،آشنا،قوّت عجز،
 هایی ازاین دست درشعر وقاری است.نمونه
شعرشهاعران  مضهون آفرینهی   در و... گلها ودرختهان وپرنهدگان   «تصویر»های اضافی برساخته ازترکیب

وجهود  درقیاس با حالت سکون وسکوت تصویررا عمدتاًشاعری بارز داردببطوری که سبک هندی نقش
ی چهون  یهامییابهد.ترکیب  بیان مضون یا تخییل ذهن خود بسترساز ،آنو واقعی  یپویاطبیعی،زنده و

 است:درشعر وقاری ازآن دست « تصویر گل»و«دیدۀ تصویر»،«سرو تصویر»،« نچۀ تصویر»،«بلبل تصویر»
 :ربلبل تصوی

 پریشان عندلیبی را که مدروم ازچمن باشد 
 

 سهخن باشهد   کجا چون بلبل تصهویر پهروای   
 (505)نسخۀ ملک،ص                                        

  : نچۀ تصویر
 دل ما کی به دست آرد کسی درگلشن گیتی

 
 نباشههد  نچههۀ تصههویر را گلچین،زنشههکفتن  

 (909)همان،ص                                                  
 :سرو تصویر

 گرچههه درظههاهر وقههاری سههرو تصههویرم ولههی
 

 پیچانم چو شهمع  دایم ازسوز درون برخویش 
 (550)همان،ص                                                  

 :دیدۀ تصویر
 دیههدۀ گسههتاخ بیههنم دیههدۀ تصههویر شههد     
 

 طفل شوخی برد گنجشک نگهاهش زآشهیان   
 (905)همان،ص                                                  

 تصویر گل:
 تصههویر گههل نههدارد ازبههوی گههل نشههانی     

 
 ردممهها را نمیشههمارد کهه  درحسههاب مهه    

 (584)همان،ص                                                  
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 کم کاربرد میای اسهردیف
ل قافیه به میت وجایگاه بلندی دارد.درحقیقت ردیف برای تکمیدر زل اه ردیف درشعرفارسی بویژه

هها ومجازهها   اسهتعاره ،درخلق کنهد میبرای شهاعر بهیش ازقافیهه مدهدودیت ایجهاد       .اگرچهمیرودکار
بهیش  .(445-440،شفیعی کدکنی:ص)موسیقی شعرص زبان شعرنقش توثیرگذاری داردوتعبیرات خا

وفعلهههی تقریبهههاً  می زلههههای وقهههاری مهههردّف هسهههتندبامّا نسهههبت ردیفههههای اسههه درصههد 30از
رن»،«تعلّهق »،«تف»،«بهات »،«دات»،«چرا»،«خمص»،« لط»،«لفظ»،«خط»،«حرف»،«کا ذ»برابرست
 ههزل وقههاری هسههتند کههه  میهههایی اسههردیف ازجملهههو...«سههرو»،«آرزو»،«گوشههم»،«سههن »، «گ

اندبامّا کاربرد ردیف درقصاید اوبسیار اندک اسهت  های قبل ازسبک هندی کمتربکار رفتهدرشعردوره
 وتنها چند قصیدۀ او دارای ردیف است.

 فکری هایویژگی-5
 مذهب وقاری-
 قصههیده ازقصههاید او درسههتایش ومنقبههت   40معتقد.دسههت کههم  ای اسههت بسیارقههاری شههیعه و

 او درستایش چهارده معصوم ازجملۀ آنها استببامطلعِ«وسیلۀ النجاۀ»ن) (است.قصیدۀمیمعصو
 بههه صههفدۀ سههمنش خامههۀ بههدیع ر قههوم    

 
 رقههم زد ازخههط ریدههان کههه الجَمههال  یههدوم  

 (59)نسخۀ ملک،ص                                         
 وبیت تخلّصِ

 دلم چهو هالهه از آن مهاه چهارده خهون شهد      
 

 بههه چههارده معصههوم  بههرم شههکایت جههورش  
 (59)همان،ص                                                   

 دراین قصیده پیامبراکرم)ص(،حضرت فاطمۀ زهرا)س(وهردوازده امام مذها شیعه را ستوده است. 
شاعردرفضیلت حضرت علی) (وجانشینی وخمفت اوپ  ازپیامبر بارها سخن گفته وگاه برای اثبهات  

 :میکند نادیث و روایات استاین جانشینی به برخی احاد
 «لعههن ای مههن تخلههف عنههه   »شههنیده ای
 «اقیلهونی »کهه گفهت  «سلونی»که گفته است

 کههه سههر فههدای نبههی کههرده اسههت روز احههد
 کههه ذوالفقههار زیههزدان گرفههت ورو  ق ههد س  

  یهر علهی  «لو ک سِرَت لهی وسهادَه  »که گفت 
 هرآنکهههه تف تماثهههل بهههدو زنهههد مانهههد   

 ارببههین زجههیش اسههامه کههه جسههته اسههتدب  
 میههان ایههن دو سههخن هسههت تفرقههه بسههیار 
 که جان نثار نبی کهرده اسهت در شها  هار    

 در گهههِ پیکههار«ت سههیف»کههه را سههتود بههه 
 زسهههیِّد ابهههرار«منّههی »کههه یافهههت خلعهههت 

 به عاجزی که خدایی کنهد بهه خلهق اظههار    
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 (95)همان،ص                                                    
) ( وحضرت ولی عصر)عد(عشق وارادت خهود را بهه   همچنین باسرودن قصایدی درستایش امام رضا

 ایشان نشان داده است.تعدادی ازرباعیات شاعرنیز درمنقبت امامان شیعه است. 
 وسعت مشرب وتجلّی عشق وعرفان درشعروقاری-

 است.است معتقد که البته دارای وسعت مشرب ونگاه عرفانی میوقاری عال
 دلم خمخانۀ شو  است وساقی وسعت مشرب

 
 برکشم از وسعت مشرب گهل وخه  تنه    در
 

 ای خواهد رسید ازمنبه هرپیمانه کش پیمانه 
 (535)همان،ص                                                   

 مههن بههاد بهههارم نشههد ازمههن دل کهه  تنهه  
 (549)همان،ص                                                   

 حقیقت ادیان درنگاه او یکی است:
 رجهوی مشهربها  شدم سیّار چهون آب روان د 

 
 نچیههدم جههز گههل یکرنگههی ازگلههزار مههذهبها 

 (435)همان،ص                                                  
تجریههد،یکرنگی،پیرم ان،خوف ورجا،جمعّیههت هههایی چههون تجرّد،وحدت،فقر،ههها وترکیبهکههاربرد واژ

ههد. زلی بها   دمیههای عرفهانی نشهان    را به عرفان واندیشهه او وپریشانی،ذرّه وخورشیدو..توجّه وعمقۀ
چهون  -او ههای عرفهانی شهعر   ردیف فیب دارد که از زیباترین  زلهای اوستببا این حهال بیشهترمایه  

 ن نو است.میتکراری وخالی ازمضا-ردیگرشعرای این عص
ای به شاه ابوالمهدی ازنوادگان شاه نعمت ای ولی بابت اهدای پند تختهه قهالی   همچنین وقاری نامه

شته ودرآن ضمن به نظم درآوردن ماده تاریخ ایهن اههدا،ارادت خهود را بهه     به مزارجدّش درماهان،نو
،به )گلدستۀ اندیشهاست.وطبقۀ عرفا نشان داده -که ازاوبه عنوان قدوۀ اتولیا یادکرده-شاه نعمت ای

 (445-444کوشش ابویی مهریزی:صص
 سرزنش زاهد:-

 به رن ِ  نچه،زیر خرقه مینها میکشهد زاههد   
 

 دا آن خود فهروش خودنمها  آن زاهد دور ازخ
 

 گههل آشههفتگی میچیههنم ازگلههزار دسههتارش  
 (519)همان،ص                                                

 ریش و ردا صوف وعصا دستار ومسواکش نگر
 (554)همان،ص                                                

 نکوهش عقل وستایش عشق:-
 از زلیخهها کههن قیههاس ونشههوۀ پههی درپههیش  

 
 زو گرمهی آتهش جنهون   وقت بهار خهوش که  

 عشق دوراندیش را ازعقل کوته بین چه باک 
 (544)همان،ص                                                  

 دود بهههرآرد ازجگهههر عقهههل فسهههرده رای را 
 (484)همان،ص                                                  
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 :فخر وخودستایی-

 خرده دانا ذوفنونم مهن بهه ههرفن یهک فنهه     
  عل ویاقوت وعقیقهمچو کوهم با وجود ل

 

 هم تومیهدانی وهسهتی صهد  قهولم را گهواه      
 خامش ولا بسته نی ماننهد دریها خهود نمها    

 (493)همان،ص                                                  
 شکوه ازفقر وبینوایی-

 بههر امیههد وعههدۀ صههد  تههو مههن مههاه صههیام 
 

 زتنهه  عیشههی وشههبهای  ههم نجههاتم بخههش
 بههبخش بههار خههدایا ز روی لطههف و کههرم    

 همیشههه وقههاری خطههاب بههود مبههاد    مههرا
 

 سوختم از فاقه چون عریان زخورشهید تمهوز   
 (444)همان،ص                                                  

 تهههههویی دهنهههههدۀ روزی برآورنهههههدۀ روز 
 بهههراین دل الهههم آشهههام وجهههان درد انهههدوز
 کههه گههردم از اثههر فاقههه بههی وقههار امههروز    

 (51)همان،ص                                                   
 ای ادبی وبالغیویژگیه-9

 یابی وخیال آفرینیمضون
ای هرتجربهمضمونی بتراشد ودربیتی بیان کند، این است که ازهرنکتهشاعر سبک هندی به دنبال آ

 ای در ذهن اوشکل دهدببه عنوان نمونه:مضمون تازه میتواند
 دنههدان اگرنمانههد مههرا در دهههان چههه  ههم   

 
 دشههادم ازایههن کههه درد بههه دنههدان نمیرسهه   

 (559)همان،ص                                                  
ی)سهبک  های جدید عمدتاً با خیال آفرینی همراه است.درشعرشاعران شاخۀ ایرانی سهبک هند مضون

ن وتصاویرشهعر وقهاری   میتراست. رابت معناونازک خیالی درمضااصفهانی(زبان وبیان پاکیزهتروشفّاف
 معتدل وقابل فهم است:
 پیچههد نگههاه نمههی ازنیههازبلهوس چشههمش 

 
 نازمعشههوقی چههه شدعاشههق فرامههوش مههرا   

 (433)همان،ص                                                  
 (483)همان،صنا به هم رسیدمیها زدیدۀ آیینه شمع رخش زصورت معنی نقاب سوخت

 خههدن  نالههه بههرآرد شههرار تلههه زسههن     
 

 سهههیل بههاده دمانههد گههل پیالههه زسههن       
 (545)همان،ص                                      

چه چنان-های بدیع ونو در زبان تمثیل به جهت ویژگی خاص تصویرو ایجاز وفشردگی زباناین مضون 
 :مینمایدرتدلنشین-سبا کاستی درمعنا نگردد

 درایههن گلشههن شههکفتن بردهدخارپشههیمانی
 

 دل ما کی به دست آرد کسی درگلشن گیتی
 

 گل ازیک خنده تا دامان دودچاک گریبهانش  
 (593)همان،ص                                    

 نباشههد  نچههۀ تصههویر را گلچین،زنشههکفتن 
 (909)همان،ص                                                  
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 ههای زخهم کشهند   به رن ِ رشته که ازبخیهه 
 

 در جهههان ازعشههق او آوازۀ مهها شههد بلنههد   
 

 کشهههم چهههوآه دوَدخهههون دل بهههه دامهههانم 
 (535)همان،ص                                        

 گهههند دارد روشهههناس عهههالمی ویرانهههه را  
 (435)همان،ص                                                  

وقاری چون دیگرشاعران سبک هندی به نوآوری درمضون و رابت معنا باور دارد وتنها  ریها عزیهز   
 داند:می«معنی  ریا»را

  ریبی کش بود عزّت وقاری معنی است آنهم
 

 پهرور در وطهن باشهد   رسهای نکتهه   گر ازلفظ 
 (505)همان،ص                                                  

برخاسهته باشهد.درحقیقت  رابهت معنها را چنانچهه      «لفظ رسها »امّا به شرط آنکه این معنی  ریا از
دازی خیهال را آنگونهه   ن باریک ودورپهر میپذیردوآوردن مضامینوجبات اخمل درمعنا را پدید آوردبم

سندد.این نگاه، او را درگروه پمیای لفظی دورافتد وجز با توجیه وتوویل قابل فهم نباشدبنلتهکه ازدت
باب پیوند هد.او زلی دارد که درآن دیدگاه خود را در میدشاعران سبک اصفهانی وپیروان صائا قرار

 سبک شعرعصرصفوی مهم باشد: درنقد میتواندومیکندمعنا ولفظ بیان 
 شههناسِ لفههظمعنههی  ریهها جههوی ولههی رو 

 کرسههی نشههین عههرش نشههد معنههی بلنههد   
 پرتهههو مجهههو زشهههمع زبهههان گرنمیشهههود  
 درج سهههخن زگهههوهر معنهههی تههههی نشهههد 
 قیمههت فههزای گههوهر معنههی برهنگههی اسههت 
 ازلفههظ هولنههاک حههذر کههن کههه میبههرد     
 ازتیههره گِههل کههه کههرد قفهه  عنههدلیا را   
 ایحقهها کههه درسههخن یههد بیضهها نمههوده     
 ایهم مهه خوشهه چهین خهرمن معنهی نمهوده      

 

 از برقههد معنهههی لبههاس لفهههظ  کوتههه مسههه  
 تههها بیهههت ارتفههها  ندیهههد ازاسهههاس لفهههظ 
 روشهههن چهههرات معنهههیش ازاقتبهههاس لفهههظ
 آن را کهههه دارد از ره اندیشهههه پهههاس لفهههظ
 بگههههذر زاسههههتعارۀ دور ازقیههههاس لفههههظ 
 رنهه  لطافههت از رخ معنههی هههراس لفههظ    

 ای بههراطل  معنههی پههمس لفههظ  پیچیههده
 لفهظ « تمِسهاس »معنی چوسهامری رمهد از   

 قهههاری ز داس لفهههظ ایهههم وازبههه  دروده
 (518-513)همان،صص                                   

  دوکساپار
تصویر پارادوکسی تازه و ریا وخمف عادت »پارادوک  حاصل اسناد دو امرمتناقب به یکدیگراست.

نگیزدبمانندجرقّهه چشهم را   امهی شکنی ومخالفهت بها منطق،اعجهاب ذههن را بر    است...ازطریق عادت
 (953وحی:،فتبم ت تصویر«)زندمی

 -چنانکهه گذشهت  -ههای وصهفی یها اضهافی    پاردوکسی گهاه درقالها ترکیب  رهای درشعر وقاری تصوی
 مدال بهه نظهر   ء جمله به یکدیگرعقمًوگاه درقالا جملۀ اسنادی که درآن اسناد اجزا میشودگرجلوه
 زیر ازاین دست است:های آید.نمونهمی
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 هرتههار زلههف خههطّ شههعاعی شههد از رخههت   
 

 مردمهک ازدیهدۀ مهردم   کشد جذب نگاههت  
 

 خههاطر آسههوده جههویی سههاکن میخانههه شههو 
 

 آب زنهدگی اسهت  ،ما سمندرمشربان را شعله
 

 روزم چههههرا سههههیاه شههههد ازآفتههههاب تههههو 
 (904)نسخۀ ملک،ص                                        

 زآب آتش زند لعهل لبهت درچشهمۀ حیهوان    
 (535)همان،ص                                                  

 دربهادۀ خهام اسهت وبه     بی تکلّف پختگهی  
 (591)همان،ص                                                  

 نگسههلد پیونههد آتههش رشههتۀ جههانم چوشههمع
 (513)همان،ص                                                  

 امّا دربیت
 بهههه کارخانهههه انصهههافش اوسهههتاد قضههها   

 
 بههه شههمع مههاه بههه نسّههاجی کتههان برخاسههت 

 (400)همان،ص                                    
« مدهال عرفهی  »بایهد نهوعی   بلکهمطهر  باشهدب   میتوانهد اجهزاء جملهه ن   اساسآ مدال عقلی دراسهناد 

شاعرماه را دراینجا ولی  میکنددرنظرگرفتبزیرا بنا بر پندار گذشتگان نور ماه کتان را فرسوده ونابود 
 است.دلنشینی آفریدهدوکسی ربافندۀ کتان خوانده وتصویرپابه شکلی 
 معادههاسلوب 

ههای  اسلوب معادله یا کاربرد زبان تمثیل یعنی آوردن معنهی درمصهر  نخسهت وتکهرارآن بها واژه     »
تها   میادبیهات فارسهی ازعصهرجا   «)های سبک هنهدی اسهت  گردرمصر  دوم که ازمهمترین ویژگیدی

اسلوب معادله تصهویر الا وعنصرمسهلط سهبک هنهدی اسهت کهه       (91،شفیعی کدکنی:صروزگارما
چند اسهت. بکار رفته باتیی.درشعر وقاری با بسامد میشودهرشاعری بویژه در زل دیده تقریباً درشعر 

  کنیم:مینمونه را به عنوان شاهد مثال ذکر 
 شاهد ازپاس رقیبان در حصار عصمت اسهت 

 
 عکهه  در خلههوت آیینههه نگهداشههتن اسههت 

 

 در حقیههت خههار بهها گههل مهربههانی میکنههد    
 (508،ص)نسخۀ ملک                                        

 ازکمنهههد سهههرزلف تهههو رههههایی جسهههتن  
 (533)همان،ص                                                  

 انواع تشبیه
وقاری دربیان معهانی ومضهمامین شهعری خهود انهوا  تشهبیه را بهه خهدمت گرفتهه است.بسهیاری           

 کنیم:نماید.دراینجا به چند مورد اشاره میازتشبیهات او بدیع وتازه می
یکههی از زیبههاترین نههو  تشههبیه اسههت.زیرا بهها سههاختارظاهری تشههبیه     : شههبیه مضمرتفضههیل ت -

امّا نیّت درونی اوتشبیه استبحتی در ژرفهای  بکه قصد تشبیه ندارد میکندروبرونیستیم.شاعر وانمود 
 ای دارد:است.این نو  تشبیه درشعر وقاری بسامد قابل توجّهه به برتری یافتهمشبّ ه برمشبّتشبیه،
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 نبینهد جانها گلشههن  زشهو  عارضهت بلبههل   
 

 دههههد روان وزبهههان سهههرو را وطهههوطی را  
 

 میههزد دم همچشههمی بهها مهههرِ رخههش زآنههرو
 

 پیش دندان تهو مرواریهد می لطهد بهه خهاک     
 

 بهها روی وقامههت تههو گههل وسههرو درچمههن   
 

 به یهاد قامتهت قمهری نیهارد یهاد سروسهتان       
 (535)همان،ص                                                  

 ا شههکرینخیههال آن قههد مههوزون وآن لهه   
 (448)همان،ص                                                  

 مههه را خههط رسههوایی برلههو  جبههین باشههد  
 (433)همان،ص                                                  

 یههک تبسّههم کههردی وعقههد ثریّهها ژالههه شههد  
 (504)همان،ص                                                  

 از عنههدلیا وفاختههه پیمههان گرفتههه انههد    
 (501)همان،ص                                               

 تشبیه معکوس: -
 زافسههون پیههر چلّههه نشههین کمههان شههود    

 
 چههراتِ گههل ندهههد چههون گههلِ چههرات فههروت 

 

 در دم ز مههارِ تیههر جهههان پههر زتیههرِ مههار      
 (34)همان،ص                                                    

 مجهههو زبلهوسهههان سهههوز سهههینه عشههها   
 (43)همان،ص                                        

 تشبیه مرکا:-
 چههون ب ختیههانِ مسههتِ کههف آورده بههر دهههان

 
 اشهههجار پ رشهههکوفه بهههه هرجهههانبی قطهههار  

 (39)همان،ص                                                   
 تشبیه جمع: -

 سههخا بههه طبههع فههر  زاش زهههره ومیههزان   
 

 قلههم بههه دسههت جههوادش عطههارد وجههوزا     
 (444)همان،ص                                      

   تلمیح به آیات واحادیث وداستانهااقتباس و
درشعر وقاری بویژ درجایجهای قصهاید او اقتبهاس،تلمیح واشهارات تهاریخی و داسهتانی،فروان دیهده        

 شود.می
 «أسْهری بِعَبهد  »شهبرو «أنْهذِر »خواجۀ دیهوانِ  

 
 «ی طعِم هونَ طعهام  »دهدش فهیب «هَل أتی»ز
 

 رمهیم  کسی کهه از نفه  اِحیها کنهد عظهام     
 

 صههفدر روز مصههاف« جَاهِههدْ»فههارِسِ میههدان  
 (45)همان،ص                                                   

 ندیههده سههفرۀ م طعِههم زمانههه بههی مطعههوم    
 (55)همان،ص                                    

 نههه عههاجز اسههت ز اِبههرای اَبههرص ومَجههذوم  
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 بهههرای رجهههم شهههیاطین بهههدگهر جهههوهر  
 
 

 چون بهمهن اژدههای کمنهدت کشهد بهه دَم     
 چههون زال در قفهه  کنههد از جههرم کههوتهی 

 

 برآسهههمان ح سهههامش بهههود ن جهههوم ر جهههوم
 (53)همان،ص                                                   

 بههههرام را ز رفهههۀ ایهههن نیلگهههون حصهههار  
 رمهههح دراز دسهههت تهههو کیهههوان قلعهههه دار 

 (34)همان،ص                                                    

 طرد وعکس
که جابجا کردن تمام یا قسمتی ازکلمات قرینه استبگاهی ممکن است ت ییر جهای  در طرد وعک  

 منسوب به حافظ: از زلی کلمات،ت ییری درمعنا پدید نیاوردبمثلِ این بیت
 سههرو گلسههتان مههن قامههت دلجههوی یههار    

 

 قامههت دلجههوی یههار سههرو گلسههتان مههن     
 

افزایهد.وقاری بهه   ین بر زیبایی کمم میامّا گاهی ت ییر جای کلمات،ت ییر معنی نیز به همراه دارد وا
 است:های نو  دوم عمقه نشان دادهطرد وعک 

 باد گردد کوه پی هر جا سهبک سهازی عنهان   
 

 به زخم گرز،پنهان در زمین سازد خ م گردون
 

 کوه گردد باد پا هر جها گهران سهازی رکهاب     
 (44)همان،ص                                                    

 گوی زمهین را ازخَهم چوگهان    برافمک افکند
 (455)همان،ص                                                  

 هف ونشر
 های بدیعی است که شاعر در هنرنمایی با آن،توجه خاص نشان داده است:ازآن دست آرایه

 بههه  ههارت دل ودیههن ابههروان وچشههمانت    
 

 رخ تلههه رنهه  بازد،قههد سههرو خههم پههذیرد   
 

 نکشههیده انههد کمههان وگشههاده انههد کمههی    
 (443)همان،ص                                                  

 چو به خشم رخ فروزی،چو به ناز قهد فهرازی  
 (943)همان،ص                                                  

 تجرید
اً بهدان سهبا   دقیقه  وایهن »آشناسهت   ها درشعر سبک هندی برتری تجرید برصورخیالِیکی ازنوآوری
اعرانۀ آنهها را احسهاس کردبزیهرا قابهل بیهان وتدلیهل دقیهق        وان تنها برخی ازمعانی شمیتاست که 
ا  یهک  انتز»(منظور ازتجرید14،شفیعی کدکنی:صتا روزگارما میادبیات فارسی ازعصر جا«)نیستند

یههها چنهههد خصوصهههیت اسهههت ازیهههک شهههیء وآن امرِمنتهههز  را مهههوردِحک م وتهههداعی قهههرار     
 ت زیر ازوقاری:مصر  دوم بیمثمً در(44صشفیعی کدکنی:،ها)شاعرآیینه«دادن
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 انهد زنهده  سهیراب و  چون خضر کشتگان تهو 
 

 ازجویبههههار تیههههر تههههو آب روان خورنههههد  
 (544)نسخه ملک،ص                                        

تیهر  »توجّه داشتبزیرا در زبان فارسهی بهه شمشهیر تیهز وبهرّان      «آب»و«تیر»نخست باید به رابطۀ 
هم که معلوم اسهت.بنابراین شهاعر بهرای تیهر     « رجویبا»و«آب»ویند.رابطۀمیگ«تیر آبدیده»یا« آبدار
 است.تصوّر کرده«جویبار»

 جانهههها گلههههی ازبههههات مههههدادت چیههههدم 
 

 رنگههههین رمههههزی ز رنهههه  او فهمیههههدم  
 (955)همان،ص                                                  

خهود بهه کارگرفتهه     شهعر را متناسها وبجها در    فروانی ادبیها آرایه ست کهشاعری وقاریدرمجمو  
تنسیق  تجاهل العارف،:نیممیک زآنها اکتفاا تعدادیطوتنی شدن سخن به ذکرنام برای پرهیز از.است

قلا،حسههن  ایهههام تناسهها،ایهام تضههاد،مراعات النظیر،ملمّع،   ا را ،ایهههام،  الصههفات،انوا  جناس، 
 وموارد دیگر. ،تضاد،استخدامن،واج آراییمیتعلیل،تض

 
 گیرینتیجه
اند.کثرت این شاعران خهود  شاعران زیادی پرورش یافته-ها توجّهی به ر م کم -عصر صفوی ایران در

سده یازدهم ه. . مدمد  وشاعران برجستهاست.ازجمله ادیبان عاملی برای ناشناخته ماندن آنها شده
وران .اوبه خههمف بسههیاری ازشههاعران ایههن دوره کههه از بازاریههان وپیشهههن وقههاری یههزدی اسههتمههیا

درعلهوم  خوانهده وازخانهدانی اههل دانهش وادب بودب    باستاد دیده ودرسداشتند میک وطبعاًسوادبودند
وشت.آثاری به شعر ونثر ازخود به یادگارگذاشته نمیخط را به نیکی ودرداشت ادبی وبم ی وانشا  تبّ

در هزل  بیت بود.درشعر بهویژه   اوشاعری شیعی وعاشق اهل.دهدمیکه وسعت دانش او را نشان  است
های یش دارد.تصویرهای دورازذههن ومضهون  سبک هندی)سبک اصفهانی(گرات شاعران ایرانی به سنّ

بسیاری ازشعرای نسبت  .زبان شعراو بهمیشودی پییچده درشعر اوبه ندرت دیده خیالیها امب ودور
ای از زلها بهه شهیوه حهافظ وشهاعران سهبک عراقهی نزدیهک        درپارهسبک هندی گویا وشفاف است.

ومتناسها و بجها دربافهت کهمم      بهه کارگرفتهه   را شعری فروانیدر دیوان خود صنایع وبدایع .میشود
 .نشانده است

 منابع
 4938شفیعی کدکنی،مدمّدرضا،چاپ اوّل،تهران،نشرنی،تا روزگارما، میادبیات فارسی ازعصرجا-4
 ه. .4109الذریعه الی تصانیف الشیعه،طهرانی،شیخ آقا بزرگ،الطبعۀ الثالثۀ،بیروت،داراتضواء،-5
 4983ر،فتوحی،مدمود،چاپ دوم،تهران،سخن،بم ت تصوی-9
 4943،تهران،انتشارات فردوس،4/5تاریخ ادبیات درایران،صفا،ذبیح ای،چاپ پنجم،ج-1
 4933تذکرۀ شبستان،مدرّسی،مدمّدعلی،به کوشش اکبر قلمسیاه،چاپ اوّل،تهران،گیتا،-5
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