
 ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
 1علمی

 56شماره پیاپی -1399دي  -شماره دهم–سال سیزدهم 
 

 اشعار شوکت بخاراییهاي سبک هندي در جلوه
 

 )231-249(ص 
 2یبحمید دهن

 1398سفند اتاریخ پذیرش قطعی مقاله:    1398مهر تاریخ دریافت مقاله:
 

 چکیده:
در ســـبک هندي، محمد بن » طرز خیال«یا » خیال بندان«از میان شـــاعران شـــیوة 

با وجود شهرت بسیار در سرزمین عثمانی، در ادبیات » شوکت«اسحاق بخارایی متخلص به 
ایران نام گمنامی است. وي از شاعران قرن یازدهم هجري است که دیوانی از خود به یادگار 

است، پس از معرفی شوکت اي نوشته شدهله که به روش کتابخانهگذاشته است. در این مقا
سبک شعار وي از منظر  سی ا سبک بخارایی، به برر سی و با تاکید به ویژگیهاي خاص  شنا

 ایم. هندي در اشعار وي پرداخته
ــان میدهد که  ــتفادة فراوان از نتایج تحقیق نش ــبیه و انواع آن و اس از منظر ادبی ، تش

شعر او ، نازك خیالی و  صلی  ست.  ویژگی ا شیده ا صی بخ ستگی خا شعرش برج تمثیل به 
شعار خیال بندي است و تشخیص، پارادوکس و حس سامد بدیع در ا امیزي از انواع مهم پرب

سامد باالي برخی لغات خاص مانند: رن شمار میرود. ب ضامین او به  ساخت م گ، الله و ...و 
ـــت و خلق معانی پیچیده، خیال ـــعار اوس پردازیهاي بدیع، گاه بدیع با آنها ویژگی دیگر اش

ــاعرانه، ترکیبات جدید و لغات عامیانه از  ــهاي ش ــت. مقیاس ــعار وي را دیریاب کرده اس اش
شعار شوکت هستند.  گرایی، ، توصیف عشق، ناامیدي و غماز منظر فکري ویژگیهاي زبانی ا

 دو موضوع اصلی اشعار وي خصوصاً غزلیات اوست. 
 

 سبک شناسی،شوکت بخارایی، سبک هندي کلمات کلیدي:
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Indian style effects in Shaukat Bukhara's poems 
 

Hamid Dehnabi1 
Abstract: 

Among the poets of the Indian style of "fantasy" or "style of 
imagination", Mohammad Ibn Ishaq Bukharai, nicknamed "Shaukat", 
despite his great fame in the Ottoman lands, is an unknown name in Iranian 
literature. He is one of the poets of the ۱۱th century AH who has left a 
divan in his memory. In this article, which is written in a library method, 
after introducing Shaukat Bukharaee, we have examined his poems from 
a stylistic point of view and with emphasis on the special features of Indian 
style in his poems. 

The results of the research show that from a literary point of view, 
similes and their types and the extensive use of allegory have given a 
special prominence to his poetry. The main feature of his poetry is 
imaginative and imaginative, and discernment, paradox and sensuality are 
among the most important types of novelty in his poems. The high 
frequency of some special words such as: color, tulip, etc. and making 
novel themes with them is another feature of his poems, and the creation 
of complex meanings, novel fantasies, has sometimes made his poems 
difficult to find. Poetic scales, new compositions and slang words are the 
linguistic features of Shaukat's poems. From an intellectual point of view, 
the description of love, despair and sadness are the two main themes of his 
poems, especially his lyric poems. 
 
Keywords: Stylistics, Shaukat Bukhara, Indian style, 
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 بیان مساله-1
صه شاخ شناختی،  سبک  ست که از نظر  شخص ا شاخۀ م هاي سبک هندي داراي دو 

شیوه تمثیل ستقلی دارد. الف)  شیوه، یک کامال جداگانه و م شاخۀ ایرانی) : در این  گرایان(
مصرع دیگر نامیده میشود به وسیلۀ تشبیه به » مصرع معقول«یا » پیش مصرع« مصراع که
معروف است، میپیوندد. پس اساس این شیوه بر » محسوس«یا » مصرع برجسته«که به نام 

استوار است، که آن نیز به نوبۀ خود زیرساخت تشبیهی دارد. این شیوه اگر از حد » تمثیل«
شانی، طالب  صائب تبریزي، کلیم کا شاعرانی مانند؛  ست. سیار دلپذیر ا اعتدال فراتر نرود، ب

ظهوري ترشیزي و نظیري نیشابوري سرایندگان سبک هندي شاخۀ ایرانی محسوب آملی، 
 میشوند.

شته  شتر از ایران طرفدار دا شیوه در هند بی شاخۀ هندي) : این  شیوة خیالندان(  ب) 
ــت. با اینکه در  ــت و مبتنی بر خیاالت غریب و برقراري روابط دور و دراز بین کلمات اس اس

ن شیوه، ابیات زیبا و معانی بلندي میتوان جست، ولی افراط در بین اشعار سروده شده به ای
این طرز سخنگویی، سبک هندي را به ابتذال کشانید. شاعرانی مثل اسیر شهرستانی، بیدل 

حسین دهلوي، غنی کشمیري و شوکت بخارائی از شاعران شاخۀ هندي هستند. (طرز تازه، 
 ) 19ص پور آالشتی

شاعران صر  شوکت بخارایی یکی از  ست که در ع سبک هندي ا شاخۀ هندي در  مهم 
خویش در ســرزمین عثمانی و آســیاي میانه شــناخته شــده بود و در بین شــاعران عثمانی 
ـــت. به عنوان مثال در  ـــناخته اس ـــهرت زیادي پیدا کرده بود؛ اما در ایران کامال ناش ش

ست، ولی درکتابخانه شوکت موجود ا سخه از دیوان  صد ن هاي کتابخانه هاي ترکیه بیش از 
ایران تعداد آن از ده نسخه تجاوز نمی کند. پادشاهان عثمانی نیز با ارادتی خاص به شوکت 

است. نگاه می کردند تا جائیکه دیوانش چندین بار به زبان ترکی عثمانی ترجمه و شرح شده
شدهدر این مقاله که به روش کتابخانه شته  شوکت بخاري، بهاي نگا ست، پس از معرفی   ا

سبک شعارش از منظر  سی ویژگیهاي ا سیبرر سبک هندي)  شنا (با تاکید بر ویژگیهاي 
 است. پرداخته شده

 روش تحقیق-1-1
 تحلیلی انجام شده است. -اي و به شیوة توصیفیاین مقاله براساس مطالعات کتابخانه

 پیشینۀ تحقیق-1-2
ش، بلکه در مورد شــوکت بخارایی شــاعري گمنام اســت و نه تنها در مورد وي و اشــعار

اســت. تنها بررســی ویژگیهاي ســبک هندي در اشــعار وي تاکنون تحقیقی صــورت نگرفته
نقد دیوان چاپی شوکت بخارایی و لزوم تصحیح «بهرامی اصل، محمد و دیگران( ) در مقالۀ 

هاي بسیاري از اغالط موجود در نسخۀ چاپی دیوان شوکت با ذکر دالیل و نمونه» مجدد آن
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شده بخارایی صحیح  سا ت شمی سیروس  سط  سخه(که تو ستفاده از ن ست)ا هاي محدود را ا
سته سخۀ چاپی دیوان دان شمار در ن شهدي، محمد امیر و دلیل عمدة وجود اغالط بی اند. م

شوکت بخاري«) در مقالۀ  1397دیگران(  انواع ایهام را در دیوان » کاربرد ایهام در غزلهاي 
 اند. این شاعر بررسی کرده

 رفی شوکت بخاراییمع-2
از شاعران » شوکتا«و معروف به » شوکت« خواجه محمدبن اسحاق بخاري، متخلص به 

شته ضاح المکنون نو شا در ای سمعیل پا ست.ا ست که سدة یازدهم و آغاز دوازدهم هجري ا ا
) اما شمیسا 1333:   2/ 5وي از اعقاب پادشاهان بخارا است.( تاریخ ادبیات در ایران، صفا: 

ـــاس قرائن موجود در تذکرهاین نظر را رد میکند و  و  1053ها، تاریخ والدت وي را براس
ها آمده است که پدر او )در تذکره15میداند( مقدمۀ دیوان شوکت: 1111تاریخ وفات وي را 

ـــغل را اختیار کرد.  ـــوکت نیز مدتی همین ش ـــرّاف بود و ش آزاد خزانه عامره،(در بخارا ص
 ة(تذکر کان، بخارا را رها کرد و به هرات رفتشوکت به سبب آزار و اذیت ازب).281بلگرامی: 

و تحت حمایت میرزا ســعدالدین محمدبن خواجه غیاث  ) 162المعاصــرین، حزین الهیجی:
سلیمان صفوي، قرار » راقم مشهدي«الدین مشهدي متخلص به  شاه  و وزیر هرات در عهد 

»  سعدالدین«وینشوکت در قصاید خود این وزیر را تحت عنا)9(مقدمۀ دیوان شوکت: گرفت. 
 مدح کرده است.» آصف«و 

 ،387نتایج االفکارص(را براي خود برگزیده بود » تارك«و» نازك«گویا در آغاز تخلصهاي
صرین، حزین الهیجی: ةتذکر؛ 281ص، خزینه عامره شوکت این )  162المعا ولی در دیوان 

شم نمی خورد. صها به چ سعد تخل ستن به  را اختیار » شوکت«الدین تخلص وي پس از پیو
 )10کرد. (مقدمۀ دیوان شوکت:   

ـــوکت نگاه  ـــاهانی عثمانی با ارادتی خاص به ش با وجود گمنامی وي در ایران، پادش
است. در ایران کردند .دیوان شوکت چندین بار به زبان ترکی عثمانی ترجمه و شرح شدهمی

سال  سا در  شمی سیروس  سط  شارات فردوس چاپ 1382نیز دیوان وي تو شر  در انت و منت
ست. شده شامل بر  ا شوکت  صیده،  9دیوان  تک بیت، یک  567غزل،  1187رباعی،  23ق

 قطعه و یک ماده تاریخ است. 
 بحث و بررسی -3

 ویژگیهاي ادبی-3-1
سبک  ساس این  شبیه ا شود. البته ت سبک هندي به بدیع و بیان چندان توجهی نمی در 

صــورت طبیعی و تصــادفی خبري نیســت زیرا اســت امّا از دیگر امور بدیعی و بیانی جز به 
شاعران سبک هندي  هاي غریب است.انگیز و ایجاد رابطهسبک هندي شعر مضامین اعجاب

اند، امّا حقیقت این است که اغلب شعراي این دوره به اگرچه بیشتر به بیان مضامین شهره
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قطار خود از این  اند. شــوکت نیز همچون شــاعران همهاي ادبی دل بســتهاســتفاده از آرایه
شوکت از بین آرایه ست.  صنایع معنوي عالقه دارد  و از بین قافله جا نمانده ا شتر به  ها بی

 آنها بیشتر به تشبیه، تمثیل و تلمیح دلبسته است.
شبیه سازي برمیگردد. :  *ت شبیه  شوکت به ت صنعت معنوي در دیوان  پرکاربردترین 

 را از مرور خویش مکدر نمیکنند:تشبیهات او روان و دلنشینند و خواننده 
 حسی یا عقلی بودن طرفین:تشبیه از دیدگاه 

-حسی نوع تشبیه
 حسی

-عقلی
 حسی

 -حسی
 عقلی

 -عقلی
 عقلی

 %1 %5 %36 %58 درصد
ــی ــی: -حس ــبها بی توام  حس ــک خونین میکند مژگان تر  /همچو رنگ خامۀ نقاش ش اش

 ) 1160گرداوري(غ
سی شد هرکس نفس دارد به کف  / وجودي خلق محتاج منندچون هوا با بی عقلی: -ح میک

 )1073دامان من ( غ 
آفتابت به لب بام زوال است چو  / صبح پیري شد و شام عدمت نزدیک است حسی: -عقلی

 )  910شمع( غ
ــکتر از آب گهر بود عقلی: -عقلی ــیدیم / مغزم ز جنون خش ــم پري روغن بادام کش  از چش

 ) 1021(غ
 شبیه از دیدگاه وجه شبه و ادات تشبیهت

نوع 
 تشبیه

 موکد مرسل مفصل مجمل بلیغ

 %6 %33 %14 %12 %36 درصد
سواد چشم او کردم  مجمل: ست پنداري / ز بس امشب رقمها از   زبان خامۀ من مغز بادام ا

 ) 1153(غ
سل: ضایم مر شید از بس که اع ست  / ز گردون رنگ زردیها ک شاخ گل زردي ا سراپاي تنم 

 )  1155پنداري(غ
 قانع چو گندمم به دو انگشـت نان خویش / ام به خانۀ خود میهمان خویش:گر دیدهمفصـل

 ) 890(غ 
ــرمه موکد: ــیاه اوکجا از س ــد چم س ــد عنبر موج نگاه او / دان منت کش ــرمه باش ــواد س  س

 )  1112(غ
ضافی ضعف من  :بلیغ غیر ا ست از  شمن قوي د ست  / حذر کناي د شیر خون چکان ا شم

 ) 1076رنگ پریدة من( غ
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از دیدگاه ذکر و حذف ادات و وجه شبه، تشبیهات بلیغ و مرسل بیش از سایر تشبیهات 
در اشعار وي دیده میشود و تشبیه بلیغ نیز بیشتر در شکل اضافۀ تشبیهی نمود یافته است. 

سبک هندي نزدیکتر می«  سی به  شعر فار شردههرچه در جریان  شده و شویم زبان ف تر 
سبک  ضافی میدهد. در چنین نگاه  ساختهاي ا سنادي جاي خود را به  ساختهاي عطفی و ا

ترین و شناسانه است که زبان فشرده و ترکیبی طالب برجسته مینماید، هرچند که پیچیده
در شعر بیدل و  –در عین حال انتزاعیترین ترکیبات را در شاخه هندوستانی سبک هندي 

هاي تشبیهی ).در برخی اضافه135-134حسین پور آالشتی: طرز تازه، باید دید ( –قمار او ا
 حاصــلی)، گل بی2)،ابروي محراب(غ 1اقلیم ســبکروحی(غمیشــود: تازگی خاصــی دیده

 )، ریحان عشــق1106)،گوهر مقصــود( غ 3)،ریاض عشــق، جوي وحدت، شــام غم( غ 3(غ
 )،   و...1034آبلۀ پا( غ هاي)غنچه1187)، شاهد دنیا( غ 1108(غ

 
 :تشبیه به اعتبار مفرد یا مرکب بودن طرفین 

نوع 
 تشبیه

-مفرد مفرد -مفرد
 مرکب

 -مرکب
 مفرد

-مرکب
 مرکب

 %30/25 %3 %31/3 %39/68 درصد
که رخصت داد ترك من کمان  / چرا شوکت نمیبوسی میان آن دو ابرو را :  مفرد به مفرد-

 ) 1043خویش بوسیدن( 
همچو ابرو، قامت بخت ســیاهم  / بس که ضــعف پیري من کرده در طالع اثر مرکب:-مفرد-

 )719خم بود( غ
ات چون به هم آید لب مژه / نگاهی که تراســـتنیســـت از لطف به من نیم مفرد: -مرکب-

 )718دشنام بود( غ
اســت طالي تو به ســنگ نرســیده / اســت تو را کار به جور فلکینفتاده:  مرکب به مرکب-

 )   1170محکی( غ
 طرفین دتشبیه به اعتبار تعد

 تسویه جمع ملفوف مفروق نوع تشبیه
 %9 %28 %17 %46 درصد

 )508زیر و باال روند چون دوالب( غ / بهر او آفتاب و ماه و نجوم  تشبیه تسویه:-
ـــبیه جمع:- ـــربم افتاد به هر  / به گوهر قطرة آبم، به یاقوتم رگ آتش   تش کس اتفاق مش

 )987یکرنگم( غ
 که بدر شام هرات است و صبح نیشابور / بیاض شعر و سواد خط تو را نازم :تشبیه ملفوف-

 ) 519(غ
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شبیه مفروق:- صبح دمیدة من  ت شد  سفید با ست قد خمیدة من / موي  شباب ا  خمیازة 
 )1076(غ

 اقسام دیگر تشبیه
 تفضیل تمثیل مشروط مضمر نوع تشبیه

 %6 %86/77 %8 %12 درصد
ضیل شبیه تف شک ندارد ز کس دریغ  :ت سه به دوران زلف  / هر چند نافه م سیاه کا شد  با

 ) 1123تو(غ
بود گل میخ کشتی را ز چشم  / :    ز حال آسمان صاحب نظر غافل نمیگرددتشبیه تمثیل

 )  1جا( غناخدا این
کی پی برخاستن چشم مدد  / بگر شوم من شبنم و گردون سراسر آفتا  :  تشبیه مشروط
 )172باشد مرا ( غ 

قرار اینجا( غ بدار دســت ز دلهاي بی / بهاي گوهر غلطان کســی نمیداند:   تشــبیه مضــمر
 ) 4ب4

شبیه معکوس ست:کوهت ست که نی غنچۀ الله کم از لعل لب  / کن را چه غم از تلخی هجر ا
 )868شیرینش( غ

پرکاربردترین آرایه در دیوان شعراي سبک هندي تمثیل است. در دیوان شوکت تمثیل : *
شوکت، تمثیلهاي خود را از منابع گوناگون  سراغ گرفت.  نیز به فراوانی میتوان از این آرایه 
به دســت میآورد، بیشــتر تمثیلهاي شــوکت از زندگی واقعی و مشــاهدات وي ســرچشــمه 

 میگیرد :  
 ) 33کند سنگ فالخن جوش غلطانی گهرها را( غ / احب هنرها رافزاید از هنر سرگشتگی ص

 ) 117شیر ما بالین پر داند دم روباه را (غ / گرعشق احت دارد از پهلوي عقل حیله
شی، نازك دالن را پرده ستخام سرمه بی / پوش راز نی ست(غ خاك چینی گر بود از  آواز نی

424 ( 
ـــت یک نیس لب نزد ـــم دل، ره دور ط به چش یک  / جز  بار تا نظر  ـــد  باش به ن ماه نو فر

 ) 426نیست( غ
 ) 462سینۀ شهباز باشد کبک را سوهان روح( غ / کاهش مظلوم از چین جبین ظالم است

 )485کف از آب گهر پیدا نگردد( غ  / مغزز پاکان کی زند سر حرف بی
صــید عشــاق کند حُســن به هر حال که هســت    شــاخ گل خشــک چو گردید قفس 

 ) 489میگردد( غ 
 ) 595طال ز آتش سنگ محک گداخته شد( غ / ز امتحان توام کار صبر ساخته شد

 ) 828میشود آخر ( غ  شکن شیشهکه سنگ شیشه / عالج غیر مکافات نیست ظالم را
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ـــم به چش ید  عاجز قوي آ ـــتن  ـــطراب خویش تار  / ز اض ـــرعت رف مار از س ید مور  مینما
 )878خویش( غ

که گردد ســنگ راه خویشــتن اب از گهر  / نر گشــتنز مطلب باز میماند کس از صــاحب ه
 )1032گشتن( غ

باریک میگردد گذرد  یاید از قلم بیرون( غ  / چو بحر از تنگنایی ب ـــخن نازك ن نگردد تا س
1089.( 

سازي که زیرا در مضمون دادهمورد توجه قرار *تلمیح:  شوکت در اشعارش تلمیح را بسیار 
ساس  سبکا ست،سبک هندي و  صی او شعار او  فعالی دارد. نقششخ شتر تلمیحات در ا بی

تلمیح به مورد)  / 3خســرو پرویز(: تلمیحات اســاطیريتلمیحات دینی و غنایی هســتند: 
یامبران تان پ ـــ ـــف ( داس مان( 39: یوس ـــلی مورد)،  آدم: 9یعقوب(مورد)، 12مورد)، س

 /)،  مورد1مورد)، ابراهیم(2مورد)، حضرت محمد و ایوب( 5مورد)، موسی(7مورد)عیسی(8(
نایی: ـــیرین(  تلمیحات غ مورد)،  24مورد)،  فرهاد(32مورد)، لیلی(45مورد)،مجنون(55ش

مورد)، 6مورد)، قارون(11مورد): مانی(18: ( تلمیحات غیر اسالمی و تاریخیمورد)، / 5زلیخا(
مهدي،   : تلمیح به شـــخصـــیتهاي دینی/مورد)، 1مورد)، فرعون(3مورد)حالج(5افالطون( 

مورد)، فاطمه(س)، جعفرصادق و محمدتقی( هر کدام 3دباقر( هر کدام موسی کاظم و محم
 مورد)،1مورد)، مریم و هارون(3مورد)،   امام رضا(2مورد)   خضر( 2

نوع 
 تلمیح

غیر اسالمی و  اساطیري
 تاریخی

داستان 
 پیامبران

شخصیتهاي  غنایی
 دینی

 20 161 85 26 3 تعداد
سهاي مختلف با هم و سآمیزي: آمیختن ح سبت دادن تعلّق یک حس به حس دیگر  *ح ن

منظور از حسآمیزي، بیان و تعبیري است که حاصل آن از آمیخته شدن دو حس به «است. 
امیزي سیما داد، حس )41کدکنی: ها، شفیعییکدیگر یا جانشینی آنها خبر دهد (شاعر آینه

ـــطالحات ادبی، داد: ـــا آنر197را از انواع مجاز (فرهنگ اص ـــمیس ـــیروس ش ا از فروع )، س
» صور خیال در شعر فارسی«)و  شفیعی کدکنی در 112تضاد(نگاهی تازه به بدیع، شمیسا: 

»  موسیقی شعر«)و در 267ماهیت آنرا استعاره (صور خیال در شعر فارسی،شفیعی کدکنی: 
شفیعی کدکنی: شعر،  سیقی  ستعاره یا مجاز میدانند ،(مو صی از ا شکل خا شعر )15آنرا  در 

هاي مختلف شعر متفاوت است و در شعر سبک هندي اي حسآمیزي در دورههفارسی نمونه
ست.  سامد آن باال ا شاخۀ ایرانی و هندي) ب آمیزي میتواند در حس«از نظر بالغی، (هر دو 

شعر  ستوري و نحوة ارائه در  شبیه، ایهام و پارادوکس به کار رود و از نظر د ساخت کنایه، ت
صفی و ا شکل ترکیبی(و سی حسمیتواند به  امیزي در ضافی) و غیر ترکیبی به کار رود(برر

 ) 36غزلیات بیدل دهلوي، الهامی: 
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شبیه: ساخته از ت صاویر بر سخن می چینم و حل میکنم حس آمیزي در ت  سبز از باغ 
) شوکت گل رنگین سخنها که 2هاي عروس سخن گذشت(قصیدة ) وقت کرشمه1(قصیدة 

ست(غ سخن را 215شکفته ا صحراي  ست(غ)، جاده  شادة ت )، بوي گل از غنچه 264لب نگ
)، شوکت این 276ام ز خویش سبک(غ) چون سخن گشته710چون آه از دهن آید برون(غ

)، 384)، غنچۀ تحریر ما بوي تعلق می دهد(غ410گل ها که شــد رنگین ازو باغ ســخن(غ
 .و.)628)، نشد به وصل تو روشن چراغ گفتارم(غ480غنچۀ پیکان او بوي محبت می دهد(

)، سخن 223قباي خامه ز بالیدن سخن چاك است(غ: آمیزي در تصاویر استعاري حس
ید(غ تا گوش می آ باال می پرد  که 497هر چند  یت  یابم بوي کیف نه  خا )، چون از این می

)ز شــوخیهاي مژگان تو فیض خنده می بینم/ نگاه تلخکامان از نی نرگس 1هســت(قصــیده
)، بوي نگاه و رنگ حیا 554ریخت رنگ ســخن(غ) زبان غنچه تصــویر 361شــکر گیرد(غ

)،نمک از بوســه دارد 382)، رنگ بوي غنچه ترکیب پاپوش تو شــد(غ5آشــکار کرد(قصــیده
 ســـرو موزونشبه مصـــراع ز خاطر جســـته ماند )410پســـته لعل ســـخنگویش (تک بیت

 )و...569(غ
صاویر کنایی:   شته مرغ کبابحس آمیزي در ت صیدةگرم پرواز گ سخن از بس3(ق که  )،

شد از رخسار گلفامش(غ سخنان تنگ ز دستش(غ564رنگین می  شیرین  شد دل  ) 656)با
سی طلب نمودم و کردي نگاه تلخ(غ شیمانی(غ379بو سم گریۀ تلخ پ شهد تب )، 388)، بود 

)، 115)، دارد مژه روي ترشــی ســاقی مجلس(رباعی658تاب نگه گرم نداریم چو شــوکت(غ
ــت(غ ــکن گردیده اس ــخت توام توبه ش ــخن س ــرد هوا می 249س ــخن س ) زخم من از س

 )،6)، نگه گرم کند مجلس ما را روشن(غ363گیرد(غ
ــاخته از ایهام: حس ــاویر برس ــه  نازكآن کمر از بس که آمیزي در تص چون رگ اندیش
نگردد تا سخن نازك  )323(غبتی برده است از دستم دل و دین را نازكمگر  )252است(غ

ز مغز  )469(غشــود مصــرع موزونی چون کشــد قد، طفل معن) 499(غ نیاید از قلم بیرون
)، 15(غما را روغن از مرهم بود شـــوکت داغچراغ ) 7(قصـــیدهمی آید داغخاك چمن بوي 

شمه  شید ناگه چ سنگی(غ شیرینیبرون جو شمه 750از  ستون را بکن از چ  شیرین) بی
 )759خواة(غ

)کســی که 33بوي ثبات نیســت بهار امید را (غ آمیزي در تصــاویر همراه با مجاز :حس
) از حلقه 151چون لب تصویرها(غ رنگی ندارماز سخن )47(غ داند می بوي حقیقت شنیده

ــیران بوي شــهادت آید(غ می آید از )،263)، شــوکت ز گفتگویت بوي محبّت آید(غ133اس
 )و...567نگاه تو امروز بوي گل (تک بیت
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ــامیزي در  ــاخته از حس ــاویر برس ــخیص:تص ــیمی نتوان  تش چون بوي گل از جا به نس
ـــته چون بو می روم(غ286رفت(غ )، می زند رفتار گرمش نقش پا را 679)، زین چمن آهس

 )1پشت پا(قصیده
کدکنی براي اولین به کار برده اســـت و اصـــطالحی اســـت که شـــفیعی *پارادوکس:

ند و در ت یدا فان ایرانی م عار یت  ـــی را خالق پارادوکس ـــاویر  مۀ تص ـــ ـــرچش عریف آن س
منظور از تصــویر پارادوکســی، تصــویري اســت که دو روي ترکیب آن، به لحاظ «مینویســد:

سلطنت فقر.مفهوم، یکدیگر را نقض می شاعر آینه» کنند مثل  شفیعی کدکنی:  ( ) 54ها، 
سد اما در بنابراین پارادوکس،  ست که در ظاهر متناقص و پوچ به نظر بر ترکیب یا عبارتی ا

هاي طبیعی و زیباي این گونه شعرها را .  نمونهي قابل قبول و واالیی استنهان حاوي معنا
شوکت بخارایی می شعار  شتر از نوع ترکیبی در ا سامد نوع عبارتی آن بی ست که ب توان ج

ست:  شد مرا( غ :ترکیبات پارادوکسیا ضعف 173جامۀ عریان تنی یک عمر بس با )، به زور 
سی  /)،862میپیچم به یکدیگر بزرگان را ( غ  بناي ما خراب از منت تعمیر  :عبارات پارادوک

)، ببین چون وسعت 102)، تو چون نادان شوي دانی که رزقت از کجا آید( غ28میگردد ( غ
)، خشم 160)، عریان تنی است پیرهن ته نما مرا( غ103آستینان را( غدست است این تنگ

ــلح تو در جنگ گرفته ــت مرا( غپر ص ــه،آب از166اس جوي آتش میخورد خار مرا(  )،  ریش
)، خمیرمایۀ آرام ماست وحشت ما( 198درز عریانی مرا( غ)، گشت چسبان جامۀ بی177غ
شوکت( غ201غ شاط را  شد بلند( 252)، ندید روي خزان ن شوکت، از افتادگیها  )، رتبۀ ما 
 )و... 699)، گرفته رنگ حقیقت نگاه من ز مجاز ( غ 435غ

هام و انواع آن ند  در این :*ای عانی مختلف بارات و جمالت) موهم م یا ع مات ( روش کل
ست با آن معانی مختلف، با کلمات دیگر کالم، رابطه  (حداقل و معموالً دو معنی) و ممکن ا

ـــت و  ـــعر در همۀ از آرایه« ایجاد کنند. روش ایهام مهمترین مبحث بدیع اس هاي رایج ش
ورده رین کاربردها را از آن بوجود آزبانهاســت و در شــعر فارســی، حافظ معتدلترین و زیبات

ست. شاعر آینه» ا شفیعی کدکنی:   ( سیار باالیی 69ها،  سامد ب شوکت، ب شعار  ) ایهام در ا
 دارد و در دو نوع زیر آمده است:

ـــم او  اي:ایهام واژه ، جام کف)،زاهدا چند ز 59، خون مُرده میآید( غخط یاقوتبه چش
سیار ،) پاس دلم بدار ک185می ناب نهی( غ ست(غ نازكه ب ُشرب 345ا ست ز  شمه م ) کر

) همانا سرنوشت 687اي( غ خواب کردهشکرچه دل به روي  شیرین )،632او باشد( غ  مدام
شب خرامان بود( غ  بطِ) 721بود( غ خط ریحانبختان، تیره شاط ام می همچو طاووس از ن
ــباب رفت، میِ 721 ــال دیده) ، عهد ش ــفینۀ این غزل  بحر) به 856کش..(غ  س انداختم س

شک ناب میخوانم( غ خط)، 896خویش( غ شک) نگاه 999تو را به غلط م سۀ  خ خود را بو
 )1042لعل او تنها نه من سرگشتگی دارم( غ دور) به 1036تر میتوان کردن( غ
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در شــعر ســبک هندي ایهامها بیشــتر بر « ایهام در افعال دو معنایی و ترکیبهاي فعلی:
(شــفیعی کدکنی،محمدرضــا، شــاعر » ا و ترکیب فعلی اســت.اســاس دو معنایی بودن فعله

سم به یک تغافل بیجا  ):69ها آینه ستتر شک تا جان گرفتار  سرزنشصد  میخورد/  خورد 
ست( غ  ساعد او 358تن ا سد به  شد/ چون میر ست میک صنمِ م ست ) مانی چو نقش آن  د

 )  641( غمیکشد
ـــتخدام: که  گههمه چون مدّ  ردیفش*اس ـــتن ناتوانی چون 357( غ ، مژگان اس  مژه)از 

شتۀ) 411داري ( غ تودر این بزم زبانی که  شمع)  چون 360ام ( غافتادهم قدکوته چو  آه ر
) فغان که 535وفا ( غبی معشــوقاز برم گذشــت چو  عمر) 489شــد پاره، نفس میگردد( غ

ــمعچرخ به بزمش چو  ــته  ش ــف )996( غ  مراکش ــداما چون  یوس از چاه میآید برون(  ص
 ) و...1085غ

آمیزي خاصی به شعر آنها میدهد و رنگپردازي در نزد شاعران این دوره، *تشخیص: خیال
شند.( زرین شته با شود که در کالم آنها تقریبًا تمام کائنات روح و حیات دا کوب، سبب می

انۀ ما از )، دل دیو126): ز امد و رفت خویشـــتن، نیســـت خبر شـــکوفه را( غ207: 1370
شه دواند( غ 496شهادت بر نمیگردد( غ شی سینه  )، و...670)، آتش به رکاب نگهت  داغ بر 
 )و...8(قصیدة در آغوش نمکدان رفتم

ـــبک وي نازك خیالی و خیال *خیال ـــامین تازه: مهمترین ویژگی س پردازي و کاربرد مض
شاره کرده اند( ن سان نیز به همین ویژگی ا ست. تذکره نوی  :گوپاموي ،تایج االفکارپردازي ا

ــبک هندي تمام نیروي ذهنی 230رحم علیخان ایمان: ؛ منتخب اللطایف، 376 ــاعر س ) ش
خود را صرف متعجب ساختن خواننده میکند و این همان چیزي است که آن را مضمون یا 

گویی و آوردن مضامین و الفاظ در سراسر دورة صفویه، شاعران به تازه«معنی تازه مینامند. 
شتهت سبکازه توجه دا شود.(  شان دیده می شعر سی از اند و این تمایل در  شعر فار سی  شنا

ضایی:  شاملو، غالمر شوکت نیز  در حقیقت 391رودکی تا  ست که در عالم گوینده«)  اي ا
معنی به نظر میآید اما چنین منتهاي خیال سرگشته است... سخنهاي او در بادي امر بیبی

سید و به مقصودش پی برد و یا به خیانیست باید به نازك لی او بود تا به خیالهاي نازکش ر
سخن او را گاه به واقع و گاه به تقریب  شد تا  شت و مانند او  همان عالم توهمهاي او وارد گ

(تاریخ ادبیات در ایران، صفا: » دریافت؛ و پیداست که این نوع شاعري نازلترین نوع آن است
 نمونه از مضمون و معانی تازه در اشعار شوکت ذکر میشود: ) در ذیر، چند 1335:   2/ 5

هاي متداول در سبک هندي است. موتیو شبنم در شعر شوکت بسامد شبنم: شبنم از واژه
 باالیی دارد و در موراد زیر کاربرد دارد:

شبنم- شبنمی خبر از آفتاب خود  / سراغ یار گرفتن ز من به آن ماند:   در معنی خود  که 
 )527(غگیرد
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ــنی و پاکی- ــد بجز کویش ریاض خّرم دیگر    :  روش ــن بود دلهاي  / نمی باش از این گلش
 )550(غروشن شبنم دیگر

سخت او        لطافت:-  شد به دل گر گفتگوي  شبنم گلهاي قالی  / تازگی بخ سنگ قالی 
 )516(میشود

آن خورشید عالمتاب می ناز  / این قدر نازك دلی شبنم نمیآید به کار     :استعاره از اشک-
 )506باید کشید(غ

بوي گل دودي بود از شعلۀ بی  / امشبنم خود را گداز آتش دل داده      :استعاره از عشق-
 )697(غرنگ من

شک:- شبیه به ا شکی بلبل آهنگی      ت شبنم ا شب  شت ام به بزم الله و گل  / به یادش دا
 )750(غبود بشکن بشکن رنگی

میفرستم همچو شبنم  / آفتاب من به چرخ و جاي من شوکت به خاك :     تشبیه به نامه-
 )753(غاينامۀ سر بسته

ــت که آینه را با آن جال میجوهر آینه: منظور همان ماده ــیت اي اس داده و به آن خاص
شیدهآئینگی می سیاري قرار بخ سبک هندي آینه و لوازم آن، مرکز خیاالت ب شعر  اند. در 

ست. دیوان بید ست که به او لقب گرفته ا ست و به همین دلیل ا شاخص ا ل از این جهت 
اند. آینه در شــعر بیدل نماد حیرت اســت، به اعتبار اینکه مانند چشــمی ها دادهشــاعر آینه

شــود؛ حیرت مقیم خانۀ آیینه اســت و بس اســت که همیشــه باز اســت و هرگز بســته نمی
 ).323کدکنی:شفیعی ،شاعري در هجوم منتقدان(

شـــوکت، موتیو جوهر آینه را با موتیو موج همراه ســـاخته و  حســـرت موجود در نگاه 
 عاشقانه را، به موج نگاه مانند ساخته است: 
 )226گردد(ها موج نگه میجوهر آینه / این چه حسن است که از حسرت نظّارة او

 در بیت زیر نیز معنی را نسبتاً لطیف ادا کرده است:
 )378چه نقص آینۀ حسن را زجوهر خط( / ر گرددزموج چشمۀ خورشید صافت

الله:  واژه الله در شعر شوکت بسامد نسبتاً باالیی دارد و در مضامین مختلف بکار رفته 
 است:

مینماید گردبادش در نظر  / خاك این صحرا ز خون الله و گل خورده آب   شکل ظاهري: -
 )752(غايگلدسته

هستند اسیر سلسله موج خون  / رندان که می خورند می الله گون هم    رنگ الله:   
 )  651(هم

ز جوش آبله گل کرده نوبهار  / ز گرم رفتن من الله زار گشت بیابان   نماد دوري و جدایی:
 )637(غسراغم
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به گلشن الله و گل محض  / ثباتی نیست عهدش را دوامی نیست دورش راثباتی:  بی-
 )743(غداريرنگ و بوست پن

 )680(غسیه تر باشد از چشم غزاالن / ز داغت الله را دل در بیابان   داغدار بودن الله:-
سیرهاي  ست. برخی تف سبک هندي ا سامد، ولی غامض  خواب مخمل: از موتیوهاي پرب

ـــتهعجیب و غریبی از آن ارائه کرد اند که به اند، مثالً آن را با علم تعبیر خواب مرتبط دانس
شفیعی کدکنی در اینکل  بی ست.  سد: جهتی که پرزها و نخهاي پود در باره میربط ا نوی

ــطالحاً خواب قالی و خواب مخمل خوانده می ــود. قالی را در قالی و مخمل قرار دارد، اص ش
ــبک هندي موتیو جدیدي را وارد جهت خواب آن جارو می ــاعران س کنند. از این تعبیر، ش

صاویر و خیشعر کرده ست.اند که ت سیاري را به وجود آورده ا شاعري در هجوم » (الهاي ب
آرامش کاذب اهل «و » لطافت خواب مخمل«). شوکت، بین 327کدکنی: شفیعی ،منتقدان

 است  : ارتباط برقرار کرده» غفلت
 )59زیر سر دارند چون بالین مخمل خواب را( اهل غفلت را کجا پرواي بیداري بود

در این دوره گلی است که از برون زرد و از درون سرخ  گل رعنا: منظور از گل رعنا
 است. 

 کند:زردي و سرخی گل رعنا در ذهن شوکت تداعی بهار و خزان می
 ) 119از شهد خندة تو خزان و بهار ما( / اند چون گل رعنا به یکدگرچسبیده

 )66کند میان خزان و بهار را(پر می / بالد زبس که آن گل رعنا به خویشتن
شاعري در هجوم شکست رنگ: منظور همان پریدن رنگ و تغییر حالت ظاهري است (

ستین، زنجیره331شفیعی کدکنی: ،منتقدان سبک هندي، حلقۀ نخ شعر  ). این مفهوم در 
 گوید:هاي تداعی بسیاري قرار گرفته است. به عنوان مثال شوکت می

 )128از خزان ما(اند رنگ بهار ریخته / گل از شکسته رنگی ما غنچه میشود
یکی از موتیوهاي جدید سـبک هندي که شـاعران با آن مضـامین بسـیار « گل کاغذ : 

 )333ها، شفیعی کدکنی:(شاعر آینه.» زیبایی ساخته اند ، گلهاي کاغذي است 
 در شعر شوکت، تداعی کوتاهی عمر و فرصت کوتاه و ناپایداري میکند : 

 )78(غاز شعله آب دادم گلهاي کاغذي را / از باده رنگ کردم سیماي کاغذي را
ـــت ـــک اس ـــک  / بیا که بی لب لعلت ایاغ من خش چو غنچه گل کاغذ دماغ من خش

 )139(تک بیتاست
 ویژگیهاي زبانی -3-2

بحوري که شـــوکت در دیوان خویش مورد کاربرد قرار میدهد به *موســـیقی بیرونی: وزن: 
سامد عبارتند از: رمل ضارع –مجتث  -هزج -ترتیب ب سرح -متقارب -رجز -خفیف -م   -من

شوکت، تعداد  سریع. شوکت تنها از  1187در دیوان  سرودن  9غزل وجود دارد و  وزن در 
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ـــتفاده کرده ـــت که بیش از این غزلیات اس غزلیاتش را در چهار بحر: رمل، هزج،  %80اس
اند غزلیات در دو بحر رمل و هزج سروده شده %70است. نزدیک به مجتث و مضارع سروده

شانگر عالقه و تکه  ستاین امر خود ن شاعران به اوزان جویباري ا .اوزانی که براي وجه ویژه 
در » موسیقی شعر«کدکنی در کتاب شفیعیمعنا و بار غمگین غزلیات وي مناسب هستند. 

اوزان جویباري، از ترکیب نظام ایقاي خاصــی حاصــل « مورد اوزان جویباري مینویســد:  : 
شوق به شود که با همه زاللی، زیبایی و مطبوع بودن،  ساس  می ساختمان آنها اح تکرار دز 

 ) 396.-393موسیقی شعر،شفیعی کدکنی: ».( نمیشود
بحر رمل پرکارترین و مأنوســترین بحر در دیوان شــوکت میباشــد که بســامد تکرار آن 

ــف غزلهاي دیوان را در میگیرد و با تعداد  ــد اوزان دیوان  69/39غزل  471تقریباً نص در ص
جا که رکن این بحر (فاعالتن) داراي سه ن تعلق دارد. از آنشوکت به این بحر و متفرعّات آ

ــامینی بلند،  ــد و با مض ــت، داراي آهنگی مالیم و ریتمی آرام بخش میباش هجاي کوتاه اس
 سنگین و موقر مناسبت دارد.

 جدول اوزان مورد استفاده در اشعار شوکت بخارایی
نام 
 بحر

متقار رجز خفیف مضارع مجتث هزج رمل
 ب

منسر
 ح

 یعسر

 2 6 4 6 11 140 181 365 471 تعداد
درص

 د
69/39

% 
78/30

% 
27/15

% 
72/11

% 
98/8
% 

28/5
% 

25/3% 82/4
% 

64/1
% 

سیقی کناري: ردیف و قافیه :  ست. او به نیکی   *مو شاعري مکلف به ردیف ا شوکت، 
سمی در غزلهاي او کم  ست. ردیفهاي ا شناخته ا سیقی کناري را  نقش ردیف در ایجاد مو

سمی ا ستفاده از ردیفهاي فعلی بیشتر از ردیفهاي ا ست. به همین نیستند، امّا تمایل او به ا
توجه خاصی دارد  وسیقی ردیفبندد. او به مخاطر ردیف، کمتر دست و پاي خیال او را می

ها و حروف اضافه، سعی ها، ضمیرو حتی آنجا که غزلش فاقد ردیف است، با افزودن شناسه
سیقی قافیه دارد. سیاري از غزلهاي او در حرف الف قافیه به ردیفها (را، مرا،  در افزایش مو ب

 .نواز کرده استترا) ختم شده است و این استفاده از حرف را غزلهاي او را بسیار گوش
ــوکت قافیه ــاعر به نمایش میدر دیوان ش گذارند. اگرچه ها چهرة زاللی از قوة تخیل ش

ها است امّا این جریان، کلیتی حاکم بر اندیشی و اسیر واژهشاعر در مواردي محکوم به قافیه
 دیوان او ندارد و تنها عیب در اشعار او از منظر موسیقی، تکرار قافیه است: 

قافیه : در غزل سبک هندي، شاعر در کاربرد قافیه وسواس زیادي ندارد و تکرار  *تکرار
حسین پور طرز تازه،  ».(در شعر تمامی شاعران سبک هندي نمونه هاي فراوان دارد« قافیه

شتی ساختار ظاهري. از )  235: آال ست نه  ضمون ا شتر به م صر بی شاعر این ع زیرا توجه 
سبک سوي دیگر،  شاعر تکشاعر در این  ست که  ست و قالب حقیقی مفردات ا بیت گو
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ابیات را به وســیلۀ قافیه و ردیف به هم گره میزند و این قافیه اگر تکرار هم شــود اشــکالی 
ست؛ بنابراین ایجاد نمیکند شوکت . تکرار قافیه در آن امري طبیعی ا تکرار قافیه در دیوان 

شــعر شــوکت را همین موضــوع تکرار  هاي فراوان دارد و شــمیســا بزرگترین عیبنیز نمونه
شوکت بخاري(قافیه میداند  سد:) 23:مقدمۀ دیوان  شوکت « و مینوی ست که  ضحک این ا م

ست  شعر کهن براي این ا صاید خود تجدید مطلع میکند، حال آن که تجدید مطلع در  در ق
تکرار قافیه  که شاعر مجال استفادة دوباره از قوافی به کار برده شده را بیابد. اما براي شوکت

صالً مطرح نیست و اگر اراده می سراید کرد میا سیصد بیتی هم ب صاید دویست،  ست ق توان
 .(همان)

هاي وفا، بار تکرار شده است همچنین واژه 18 "پا"براي نمونه در اولین  قصیده ،  واژه 
 جدا، دعا، توتیا، نما، صفا، حنا، رضا، بوریا، کبریا نیز مکررا قافیه شده اند. 

ادبی اغلب شاعران  –یکی از تصرفات زبانی هاي عددي ( مقیاسهاي شاعرانه): *وابسته
ست.  سته هاي عددي تازه و بدیع ا ستفاده از واب سهاي  سبک هندي به ویژه بیدل ا مقیا

ــته ــاعرانه، عنوانی نو و بالغی، براي آن گروه از وابس ــت که در علم بالغت ش هاي عددي اس
در زبان فارسی مثل هر زبان دیگري براي « اي ندارند. شدهفارسی، تعریف و عنوان شناخته

شه شده و کلی شناخته  صورتهاي  ست که کمتر مورد تغییر قرار بیان معدودها غالباً  واري ه
گویند: یک باب منزل، یک فرســـنگ راه یک طغرا ســـند و ... . اجزاي آن یرد مثال میگمی

مادي و  ـــه  امر  تۀ عددي و معدود همیش ـــ عالوه بر عدد، آن دو بخش دیگر، یعنی وابس
شود و اند، اما در شعر این هنجار درهم شکسته میگیري و شمارشملموسند که قابل اندازه

نه قدیم نمو ند را هاي آن را میاز  ـــکر بخ یک ش حافظ  ـــعر  که در ش نان  ید چ توان د
گیرد، تنوع بیش از حد این دیدیم.چیزي که در ســبک هندي اســاس و محور بیان قرار می

نوع اســـتعمال اســـت، آن هم در مواردي که گاه یکی از دو عامل بعد از عدد امري انتزاعی 
ندازه بل ا قا گاه هر دو از اموري انتزاعی و غیر  نه» ند.اگیرياســــت و  ها، (شــــاعر آی

 )46 -47کدکنی: شفیعی
ــتۀ عددي+ معدود« با پذیرش نظام نحوي: ــاس الگوهاي زبانی که »  عدد+ وابس و براس

شاعر آینه شعار شفیعی کدکنی در کتاب  سهاي عددي در ا شکال مقیا ست، ا ها ارائه داده ا
 شوکت بررسی میشود: 

ـــد رنگ فکر: عدد+ مادي+ انتزاعی-1 ـــد )، 81(غص یازص تان ن ـــ ـــد کف  )،93(غداس ص
ـــد برق تجلّی )،131(غعنان ـــت)، 137(غص ـــد کاروان وحش ـــم  )،226(غص ـــد چش ص

ظار ـــرت )،313(غانت کاروان حس کده  )464(غصـــد چمن داغ )،334(غصـــد  صـــد می
 )،658(غکیفیت
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ـــد پرده دل: عدد+ انتزاعی+ انتزاعی-2 چندین محمل  )391(غدو عالم بال و پر )،105(غص
 )38(غتصویر

 )،5(قصیدة دو عالم آستین )،89( غصد رشته نگاه :نتزاعی+ ماديعدد+ ا-3
صیدة صد کاروان آتش:  عدد+مادي+ مادي-4 شک)، 5(ق صد رنگ  )،53(غصد کاروان م

(قصیدة هزار قافله آئینه)، 411(غصد دسته سنبل)، 237(غصد نیستان قلم )،330(غگفتگو
)چون دو ناخن هر 655) کوچه ده موج که ســـیالب به دریا آمد( غ 596(غدو نقش قدم )5

 ) 675اند( غ دو عالم را به هم واکرده
ستور زبان جدید،  ستۀ خاص عددي در د ست یا نامیده می» ممیّز«واب شود: یا انتزاعی ا

شـــویم که این شـــیوه در مادي. در حالت انتزاعی با پیچیدگی و غموض معنایی مواجه می
سوب میسبک  سبک مح ست و از ویژگیهاي خاص این  سیار متداول ا شود که در هندي ب

سیم سامد باالیی دارد. از این چهار تق شیوه ب شوکت نیز این  شوکت، شعر  شعر  بندي، در 
شاعرانه دارد. در  سهاي  سبت به  گروههاي دیگر مقیا شتري ن سامد بی گروه اول و چهارم، ب

ست سیاري از این مثالها عدد و واب شهاي ب ه عددي به تنهایی نقش قیدي دارند، یعنی قیدِ نق
 اصلی و فرعی و تبعی هستند.

ــاختن   *ترکیبات خاص ــی را  به لحاظ امکان س ــفیعی کدکنی، زبان فارس و بدیع:  ش
ســـازي را مربوط به ترکیب، در ردیف نیرومندترین و با اســـتعدادترین زبانها و  اوج ترکیب

در سبک هندي مسألۀ باال بودن بسامد ترکیب خود «سد: دورة سبک هندي میداند و مینوی
میتوان گفت یکی  )64-65کدکنی: ها، شفیعی(شاعر آینه» یک عامل سبک شناسی است.

سبک هندي، همین میزان توجه به  ستانی  شاخه هاي ایرانی و هندو از تفاوتهاي بارز بین 
 ترکیب سازي، بسامد ترکیبات و درجه ابهام آنهاست.

زي شوکت، از ساختار تازهاي برخوردار نیست ولی داراي نوعی تازگی معنا و ترکیب سا
سبک هندي فراهم کرده اند.  شعر  سب براي این گونه ابتکارها را در  صویرند و زمینه منا ت

ستفاده کرده و از هاي رگشوکت از واژه سیار ا ، جنون، رنگ و حنا و سرمه و جواله و مینا ب
ست:ها ترکیبات فراوااین واژه شراب، رگ جاده، رگ ابر بهار، رگ برق،  نی به کار برده ا رگ 

سنگ مزار،  سار، رگ جان، رگ  سراب، رگ تاك، رگ خواب، رگ کوه رگ طول امل، رگ 
رگ لعل، رگ زمین خرابات، رگ خیال، رگ اندیشـــه، رگ حنا، رگ شـــب، رگ کاه، رنگ 

ــار، رنگ وطن، رنگ اقامت، رنگ جنون،  داغ جنون، صــهباي خلوت، رنگ طمع، رنگ رخس
جنون، بزم جنون، دشـــت جنون، خون جنون، موج جنون، موج جلوه، دریاي شـــرر، خون 
شعله آواز چینی، گردن  ستر عنقا، فرنگی خانه تار جاده، تار نگاه، آواز پاي اختر،  عنقا، خاک

شته سرمه، موج مینا. همچنین برخی ترکیبات کاربرد زیادي دا ست رنگ، میل  شک ست:  ا
 لطافت، معنی رنگین و...  تبسم، موج
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گویی است که  استفاده از اصطالحات عامیانه، نوعی ساده *لغات و اصطالحات عامیانه:
ضمون ساده گفتن وا میوقتی با معنی نو و م شاعر را به  شد،  دارد. از آفرینیهاي نو همراه با

مضـــمونهاي نو ویژگیهاي ســـبک هندي اســـتفاده از اصـــطالحات عامیانه توأم با معنی و 
ست ضرب«ا سیاري از تعبیرات و  ست که از زبان ب صفویه ه شعر دورة  المثلها و زبانزدها در 

ته  به کار رف ـــته  ـــورتی پیراس به ص نه  نه  یا ـــکل عام به همان ش ـــده و  عوام اقتباس ش
ست.(  شاملو، غالمرضایی: سبکا شعر فارسی از رودکی تا  شوکت  )397شناسی  شعار  در ا

زاهد صــومعه را دختر رز گفت ابوي( اصــطالحات عامیانه فراوان اســت: نیز، کاربرد لغات و 
)، دلم پُر زود از خود رفت ترسم 429)، به قدر فرصت یک شیر گرم کردن نیست( غ1183غ

ـــت و پاي من به بزم یار گم گردد( غ477دیر برگردد( غ )،به ناف الله 482)، چنین گر دس
 )، و...183بریدند ناف داغ مرا( غ

 یهاي فکريویژگ-3-3
شعر هندي شعري معناگراست نه صورت گرا؛ و شاعران به معنا بیشتر توجه دارند تا به 

ســازي از هر چیزي در عالم طبیعت یا ذهن اســتفاده میکنند. آنان به دنبال مضــمون .زبان
ادبیات سبک هندي ادبیاتی مینیاتوري است و طول و عرض معنا از یک بیت بیشتر نمیرود 

سین سبک هندي ترجمۀ  و فوقش تح شاعران  و اعجابی را در حد یک بیت برمیانگیزد. کار 
شناسی شعر، (سبکمطالب فلسفی و عرفانی و غنایی گذشتگان به بیان سبک هندي است.

 )290شمیسا : 
شق :   صف ع شق *و شوکت،ع شق مجازي در دیوان  ست که با خیال ع سبک ا پردازیهاي 

بیر زیادي از معشوق را میتوان در دیوان او مشاهده از همین رو تعا است.هندي آمیخته شده
 کرد:

 )342که مژگان تو تیر روي ترکش از نگه دارد(غ / به چشم آهوان اندیشه عالم را سیه دارد
 )349پر براي تیر از مژگان آهو می برد(غ / گر نشانی از شکار آن ترك بدخو می برد

نده می بینم گان تو فیض خ هاي مژ ـــوخی  گاه  / ز ش ـــکر ن مان از نی نرگس ش کا تلخ
 )361(غگیرد
بسیار کم حرف و کم « گیر و منزوي است: گرایی:  از نظر شمیسا، شوکت فردي گوشه*غم

شه شوکت: اي بیشگیر بوده و نمد پارهغذا و گو ست. (مقدمۀ دیوان  شته ا ) اما 15بر تن ندا
سته معرفی میکند:  سته بود و ای«[صفا ویرا فردي وار ستگی و وي] مردي وار ن حالت وار

ساخت. تر و استوارتر میدارشد ریشهرهایی از بستگیهاي این جهانی را هر چه سالمندتر می
شعر شوکت نیز تابع همین حالت وارستگی و شکستگی حال او بود، (تاریخ ادبیات در ایران، 

 گیري و وارستگی در شخصیت). به هر حال وجود این دو صفت گوشه1335:   2/ 5صفا: 
سرت و اندوه  شعار او، کاربرد کلماتی که مفید معناي درد و غم و ح شده که در ا سبب  وي 
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هستند، فضاي دیوانش را با غم و اندوهی سنگین مملو سازد: کی از محبت او رنجی رسید 
)، شـوکت،نژاد دودة 163اسـت به خواب( غ)، شـوکت آن گلشـن دردم که ندیده52ما را( غ

ــیبتم( غ ــایۀ بوي گلم( غبختم بی)،تیره176اهل مص ــی نه به خود 417وجودم س )، ز مفلس
ست غیر از تن مرا( غ418عیش را حرام کنم( غ ست امروزي 428)، یادگاري از تعلق نی )، نی

 )، و...436لباس فقر من پیش از وجود( غ
شعارش بر  ست و آن گونه که از ا سیار مایوس ا سان ب صیتی یک ان شخ شوکت از نظر 

او «وده و بســیاري از اشــعارش را در حالت توهّم و نشــاه ســروده اســت، میآید آلودة بنگ ب
شآه ستیها و ن شته بود و از م سرگ سیار ناامید و  سخن میمردي منزوي و ب گفت (مقدمۀ ها 

 ) 26-25دیوان شوکت: 
ــتایش و راز و نیاز با خدا، و مدح  * طرح مســایل مذهبی: موضــوعات مذهبی اعم از س

شوکت در  شوکت دیده میشود.  شعار  ست و 9امامان در ا صیدة خویش، به مدح پرداخته ا ق
ضرت  صیده، ح ضا(ع) ، در یک ق صیده، امام ر صف ، در دو ق سعدالدین آ صیده،  در پنج ق

 امان پرداخته است. محمد(ص) و در قصیدة دیگري به مدح ام
 

 گیرينتیجه
شا صفوي و  شاعران اواخر دوره  سبک هندي به  يخهشوکت بخارائی یکی از  هندي 

ست که   شی و خیال پردازي ا شوکت بخارائی نازك اندی شعر  شمار میآید. مهمترین ویژگی 
غه بال گاهی این خیالبه طرز آمیز م تا جائیکه  ـــود  ـــمون آمیز دیده می ش پردازي و مض

سامد را در آفری سی باالترین ب شبیه بلیغ و ح ست. ت ساخته ا شعر او را از فهم دور  نیهاي او 
تشبیهات وي دارا هستند. مضامین بدیع، تمثیلها و تلمیحها از مشخصات بارز اشعار شوکت 

وزن در اشعار شوکت استفاده شده که بیشتر آنها  9محسوب میشود. در سطح زبانی، تعداد 
سط ثقی ستند از اوزان متو سنگین ه ل و خفیف(بحر رمل و هزج) و داراي آهنگی غمگین و 

که با لحن دردمند شاعر تناسب کامل دارند. کاربرد مقایسهاي شاعرانه و ترکیبات جدید دو 
صیف  شوکت در تو شعار  سطح فکري، ا ستند.  در  شعار وي ه سطح زبانی در ا ویژگی مهم 

است گویی متمایل شدهبه پیچیده عشق و حاالت و صفات معشوق است که در سبک هندي
 است. گرا نمودهو سوز و آه و ناله و شکایت از فراق یار، سبک اشعارش را غم

 منابع
) الهامی، شراره، فصلنمۀادبیات عرفانی 1387امیزي در غزلیات بیدل دهلوي( بررسی حس-

 48-31، صص12، ش4و اسطوه شاسی، س
 .فردوس : صفا، تهران) ذبیح اهللا1367تاریخ ادبیات در ایران(-
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ــرین( ةتذکر - ــومه  ،) محمد علی بن ابی طالب حزین الهیجی1375المعاص به اهتمام معص
 تهران: نشر سایه  ،سالک

 م)،  آزاد بلگرامی، میرغالمعلی،بی نا،کانپور. 1900خزانه عامره،( -
) شوکت بخاري، محمد اسحاق؛ به تصحیح سیروس شمیسا، 1382دیوان شوکت بخاري( -

 تهران: فردوس
 .962شماره  ،کتابخانه توپقاپی سراي ،دیوان شوکت بخاري: نسخه خطی -
شعر (- سی  شنا ست دوم، تهران  1383سبک  ست از ویرا سیروس، چاپ نخ سا،  شمی  ،( : 

 نشر میترا، 
 ) غالمرضایی، محمد؛تهران: جامی 1381شناسی شعر فارسی از رودکی تا شاملو،( سبک -
 کوب، عبدالحسین، تهران: علمی) زرین1370 سیري در شعر فارسی(-
 ) شفیعی کدکنی، محمد رضا، تهران: آگاه، 1387ها(شاعر آیینه-
 انتشارت آگاه، تهران: )، شفیعی کدکنی، محمدرضا،   1385شاعري در هجوم منتقدان (-
 ) شفیعی کدکنی،محمدرضا ،تهران،نشر آگاه.1366صور خیال در شعر فارسی(-
ــبک-  ــبک هندي( طرز تازه، س ــی غزل س ــناس ــتی1384ش ــن پور آالش ــین؛  ،): حس حس

 تهران:انتشارات سخن 
 مروارید. تهران، سیما، ) داد،1357فرهنگ اصطالحات ادبی(-
ضا جاللی نائینی و 1349منتخب اللطایف( - سید محمد ر ) رحم علیخان ایمان، به اهتمام 

 جا سید امیر حسن عابدي،بی
 ،محمدرضا،، ،تهران،نشر آگاه.) شفیعی کدکنی1368موسیقی شعر(-
 ش)گوپاموي، محمد قدرت اهللا،، بی نا، بمبئی. 1336نتایج االفکار ( -
 میترا.  سیروس، تهران، )، شمیسا،1368نگاهی تازه به بدیع( -


