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 چکیده: 

 ۀاو آمده است؛ اما دربار وانید ۀمقدم نیتذکره و همچن یشرح حال شاعر در کتابها

پژوهش شناساندن مرتبه و ارزش  نینشد. هدف ا افتی یاو کار یسبک شخص یبررس

 یشعر او م یو هنر یو به دست آوردن ارزش فکر یو ی، شناخت سبک شخصوا یشاعر

شناخت  زیبعد و ن یاو و دوره ها یدوره زندگ اتیل ادبتحوّ یبررس یکار برا نیا باشد.

 مهم است. اریبس ندگانیاو بر آ یرگذاریو تاث گرانیاز د یریرپذیتاث

 یبوده است. ابزارها یبردار ادداشتیو  یا کتابخانه قیژوهش، تحقپ نیوش ما در ار

 بوده است.  یآمار یریگ نمونه زیو ن گرانیشعر او با آثار د سهیمقا ها، افتهیبه  دنیرس

 یها یژگیخاص با و یشد که شاعر سبک افتیدر قات،یمطالعات و تحق یمبنا بر

 رفته،یپذ ریتاث نیشیپ یها دوره یسبکها زیمنحصر به فرد دارد. البته او از شعر روزگار و ن

 یها استفاده کرده و کلمه شتریب یمشخص یشعر یرهایاست. او از تصو یعیطب یکه امر

 در شعر خود آورده است. یرا گاه انهیعام

به سبک  شتریروزگار، ب جیاست که شعر او بر خالف سبک را نیبه دست آمده ا ۀجینت

 یدارا ،یشعر یرهایتصو زیو ن ییو محتوا یاز نظر زبان نیاست. همچن هیشب یعراق

 رییتغ یها است. شعر نشانه دهیبخش ژهیو یخاص خود است که به شعر او سبک یها یژگیو

 را در خود دارد. یسبک به سبک هند

 نوعی خبوشانی، ممدوحان و مصاحبان، کلیات اشعار، سبک شخصیواژگان کلیدی: 
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Abstract: 

The biography of the poet is mentioned in the books of Tazkereh as well 

as the introduction of his divan; But nothing was found about his 

personal style. The purpose of this study is to identify his poetic rank and 

value, to know his personal style and to obtain the intellectual and artistic 

value of his poetry. This work is very important for examining the 

evolution of the literature of his life and later periods, as well as 

recognizing the influence of others and his influence on the future. 

   Our method in this research has been library research and note taking. 

The tools for reaching the findings were comparing his poetry with the 

works of others and also statistical sampling. 

Based on studies and research, it was found that the poet has a special 

style with unique characteristics. Of course, he was influenced by the 

poetry of the time as well as the styles of earlier periods, which is 

natural. 

He used more specific poetic images and sometimes used slang words in 

his poetry. 

The result is that his poetry is more like the Iraqi style, contrary to the 

common style of the time. Also, in terms of language and content, as 

well as poetic images, he has his own characteristics that have given a 

special style to his poetry. Poetry shows signs of changing style to Indian 

style. 

 

Keywords: A kind of charm, praisers and interviewers, generalities of 

poems, personal style 
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 مقدمه: 

زبان، شخصیتهایی هستند که در سایۀ شهرت نام آوران کمتر  در سلسلۀ شاعران فارسی

است. دلیل بر این ادعا  "محمدرضا نوعی خبوشانی"اند. یکی از این شاعران،  نمود یافته

شدن مضمونهای شعری او یا استقبال شعرای معروف پس از او از شعر وی است.  گرفته وام به

اند. شناختن و  او بسیار توجه داشته "سوز و گداز"مثنوی  دوستان به همچنین ادب

شناساندن بزرگان فرهنگ و ادب به ویژه افراد گمنامتر، سبب شناخت بهتر و ژرفتر از 

فرهنگ، ادب و تاریخ ادبی یک ملت خواهد شد. بنابراین چنین کاری وظیفۀ همۀ 

 مندان به فرهنگ کهنسال ایران است.  عالقه

ای و بر اساس استناد به دیوان خود شاعر است که  وۀ پژوهش کتابخانهاین مقاله به شی

در کتابخانه و موزۀ ملی ملک نگهداری میشود و 5511/1به صورت نسخۀ خطی به شمارۀ 

 تاریخ کتابت آن قرن یازدهم است. 

 آثار نوعی خبوشانی:

ختلف به است یا از منابع م مجموع اشعار نوعی خبوشانی که در کلیات او آورده شده

بیت است. اشعار او شامل بیشتر غزل، چند قصیده، چند  3800ایم، حدود  دست آورده

نامه و چند مثنوی کوتاه  ، ساقی"گداز و سوز"ای به نام  ده رباعی، مثنوی عاشقانه قطعه، چند

 دیگر است.

 

 پیشینۀ تجقیق:

است.  "ن اکبریآیی"شده، کتاب  برده نام "نوعی خبوشانی"کهنترین اثری که در آن از 

ابوالفضل عالمی که خود از معاصران او بوده، هنگام نام بردن از شاعران مرتبط یا معاصر با 

اکبرشاه از او یاد کرده است؛ چنان که در متن مقاله ذکر خواهد شد. همچنین پس از او، 

ود. اما میش اند که در ضمن مقاله آورده ها از او و اشعار او نوشته صاحبان کتابها و تذکره

ه.ق در آغاز جلد  1284است که در سال  "سوز و گداز"نخستین چاپ از آثار او، مثنوی 

... این "است. در مقدمۀ آن آمده است:  ، در لکنهوی هند چاپ شده"اکبرنامه"نخستین  

مثنوی، تصنیف نوعی شاعر ... و در حسن معنی چنان یگانه که جز و کل از بوی بیگانه 

( همچنین این منظومه به تصحیح و مقدمۀ دکتر 1284) عالمی، "بیگانه ]است[ ...

به چاپ  "بنیاد فرهنگ ایران"توسط انتشارات  1348امیرحسین عابدی در سال 

... "است:  است. در مقدمۀ کتاب، آن را اثری برجسته در نوع خود دانسته و نوشته رسیده

نامۀ اول فارسی  وان آن را ستیمثنوی سوز و گداز وی از آثار مهم او محسوب میشود و میت

منتشر  "ما"، انتشارات 1374(. کلیات اشعار او را نیز در سال 1348) عابدی، "نامید.

 است که شرح آن در چکیده گذشت. کرده
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 ضرورت تصحیح دیوان نوعی خبوشانی:

نسخۀ چاپی دیوان شاعر دارای اشکاالت فراوان است. مصحح محترم در موارد بسیاری 

های بسیاری را  نا نبودن با شیوۀ نگارش پیشینیان یا غلط خواندن، کلمهبه سبب آش

است. نتیجۀ این کار فهم نادرست معنای بیت و دور  تحریف و تصحیف کرده یا جا انداخته

است. ما ابتدا به  شدن از مقصود شاعر است. همچنین اشعاری از شاعر درنسخۀ چاپی نیامده

آوریم.  واردی از اشتباهات را با ذکر شکل درست آن میاین اشعار اشاره میکنیم و سپس م

 غزلهای با مطلع زیر در دیوان چاپی آورده نشده است:

دلی که یک نفالس از آه و نالاله مهجالالالالالالالور    "

 است

  "نالور اسالالت  دود و چشالالم بالی  بسالان مجمالر بالی    

 (1061)نوعی خبوشانی،                           
 تبسالم ریالالالالالالزد  صبحالالالدم کالالالالالز دهالن شیشه 

 

 "شبنالالالالم گل باله لالالالالالالب تشنالالالالالالالۀ مالالالالردم ریالزد      

 )همان(                                                   

 نسیم حسالالالالالالن تالالالالالالالالالو گلگالالالونۀ وفالا آورد  "

 

  "چو باده بالالالالالالالالوی تالو رنگالالالالالالالالالی باله روی مالا آورد      

 )همان(                                                   

 "مو بالالالالالالر تنم از شالبنم خالون سبالالالالالالالزۀ تالالالالر بالود       امشب گل آغالالالالالوش من از لخت جگالالالر بالود"

   )همان(                                                  

 چمن شکفت و می از خم به شیشاله جالوالن کالرد    "

 

  "جنالالالالالون عاشالالق و سالالالالالالودای مالالالالالرن طغیالالان کالالرد   

 )همان(                                                   

 است:  نشده بندی با مطلع زیر در دیوان چاپی آورده بندی نه همچنین ترکیب

 کتابخانه ملک ،4676/16ۀمجموع)"از غایت حسن نالوبهاری /کاری   ای سرتاپا ستیزه"

 (292:ص

های دیگر بود که درنسخۀ چاپی  طور از سایر شعرهای او ابیاتی در نسخه همین

هایی را  ای نیست که چندین مورد نباشد، نمونه است. از اغالط که تقریباً صفحه نشده آورده

 ذکر میکنیم:

الجواهر سرمۀ چشم  از این کحل /ره باد از سرشکم خون شد ارنه میفرستادم "نادرست:

 (1371کرزاده، )ذا "را سیاهان

الجواهر سرمۀ چشم  از این کحل /ره باد از سرشکم خون شد ارنه میفرستادم "درست:

 (1061)نوعی خبوشانی، "را صفاهان

)ذاکرزاده، "توفیق نظر آب دهد در طلالب ما /است  دودگرد ره ما همه  کرم، رویاز "ن: 

1371) 

)نوعی "توفیق نظر آب دهد در طلب ما /است  دردگرد ره ما همه  روی گرماز "د: 

 (1061خبوشانی، 

چاک دل تا دامن چاک گالالالریبان تازه  /شوقم با گریبان صلح داد   دشتگل  نگهت"ن: 

 (1371)ذاکرزاده، "شد  
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چاک دل تا دامن چاک گالریبان تازه  /شوقم با گریبان صلح داد  دستگل  نکهــت"د: 

 (1061)نوعی خبوشانی، "شد 

شد، تصحیح مجدد دیوان این شاعر به شدت نیاز است؛ کاری که ما  چه گفته به آنبا توجه 

 در دست داریم.

 

 نام ونشان و زادگاه:

نام او محمدرضا و مولدش خبوشان متعلق به نسا و باورد خراسان است. به تحقیق "

ی، )،فخرالزمان "پیوسته که در صغر سن همراه  پدر خود شیخ محمود از وطن به هند آمد.

) "گرفت... العزیز می خود را از نیا بر حضرت حاجی محمد  خبوشانی قدس سره"( و 1375

(. پس، نام و نام پدر و 1392، اختر هوگلی 1372، هاشمی سندیلوی،1379بداونی، 

نسب وی به حضرت مخدومی اعظم شیخ حاجی محمد خبوشانی "زادگاهش چنین است و 

محمد خبوشانی، مرید شیخ محمد الهیجی و او  شیخ"(. نیای او 1394)بقایی،  "میرسد

مرید سیدمحمد نوربخش بوده است. وی در نظم و نثر استاد بود. غزل را نیک میسرود و 

وی از اعاظم مشایخ کبرویه "(. همچنین آمده است: 1344)نفیسی،  "حاجی تخلص میکرد

 است. مرقد منورش در شهروزیر خوارزم واقع شده و از اوست: 

)نثاری،  "وی سر تو در سینۀ هر پیر و مریدی /ر هر کوی ز تو گفت و شنیدی ای بر س"

1338.) 

محمدرضا همراه پدر به عزم دیدن خواجه ابوالقاسم سیری ... به گجرات رفته و خواجۀ 

مذکور پدر او را فراخور حال امدادی نموده، به وطن روانه ساخته ... پدر او به مشهد مقدس 

به خداپرستی مشغول میشود. ... میگویند از اکسیر ریاضت به مرتبۀ میرسد و بقیه ی عمر 

(. زادگاه او 1375)،فخرالزمانی،  "بود که دارفانی را وداع کرده ]است[ ... والیت رسیده

)دهخدا،  "خبوشان، دهی است از دهستان فاروج، بخش حومۀ شهرستان قوچان، ..."

1377 .) 

 ادوار زندگی:

نه سالگی در  و در چهل"نویسان اتفاق نظر دارند، این است که  هآن چه را که اکثر تذکر

، 1389)اوحدی بلیانی، "( از این جهان رفت1019عشروالف ) و )شهر( برهانپور در سنۀ تسع

،  آزاد بلگرامی، 1372، هاشمی سندیلوی،1381، واله داغستانی، 1343مظفرحسین، 

شدن وی حدود نهصدوهفتاد (. با این حساب سال زاده 1388، شهنوازخان، 1389

بود. در فقرات قبل ذکر مسافرت او همراه پدر به هند و بازگشتش به خراسان  خواهد

باردیگر از خراسان به الهور آمده ... در جرگۀ مالزمان میرزا "گذشت. پس از مرگ پدر 

 رفته به خان درآمد. ... و چون رتبۀ موزونیت و مرتبۀ اهلیت او معروف گشت، رفته یوسف
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جاه دانیال شاه رسید؛ ... از روی خواهش نوعی را از  سمع مبارک شاهزادۀ عالی

بوسان محفل حشمت خود گردانید. ... بعد از حیات  خان گرفته، داخل بساط یوسف میرزا

 "عبدالرحیم خان خانان کرد شاهزاده، باقی عمر را صرف خدمت نواب سپهساالر میرزا

 (.1375)،فخرالزمانی، 

به اتفاق میرحسین کفری ... به هندوستان آمدند و ... چندی  "زارش نهاوندی بنابر گ   

 "در دربار پادشاهی به سر بردند ... و به افراط و بی قیدی و الابالیگری مشهور شده بودند...

(. خوی او بدگمانی اکبرشاه را برانگیخت . چنان که سیستانی مینویسد: 1384)نهاوندی، 

جاه هند)اکبرشاه( از او منحرف گردیده، مشارالیه و امیرحسین  لیوقتی مزاج پادشاه عا"

) سیستانی "کفری را در قلعه گوالیار محبوس نموده، چند سال در آن حبس گرفتار بودند.

چون متقاضی اجل بساط "(. او تا زمان مرگ دانیال، در دستگاه او به سر میبرد و 1087، 

جاه)عبدالرحیم  ابقی عمر را صرف مداحی این عالیعمر شاهزادۀ مشارالیه را درنوشت، ... م

 (.1384)نهاوندی،  "خانان( کرد. خان

 

 ممدوحان و مرتبطان:

از سادات رضالالوی مشهد است. ... به میامن تربیت حضرت "مشهدی:  خان یوسف میرزا

هزاری رسیده بود. ... در صوبۀ دکن به  عرش آشیانی)اکبرشاه(، به مرتبۀ امارت و منصب پنج

 (. 1351) جهانگیرشاه، "حمت حق پیوستر

نه، پسری به وجود آمد که او را  و هفتاد و االول سنۀ نهصد در جمادی"دانیال:  شاهزاده

)همان(.سرانجام "دانیال نام نهادند. ... ، در اواخر عهد، او را به تسخیر دکن فرستادند. ...

قاهره درآمد، ... حضرت  احمدنگر پایتخت نظامشاهیان )دکن(، به تصرف اولیای دولت"

)همان(. مرگی زود  "عرش آشیانی)اکبرشاه( ، ...او را به ضبط و ربط آن محال گذاشتند. ...

پور از  (، در بلدۀ برهان1013در اوایل ذی حجه ی سنۀ ثلث و عشر و الف )"هنگام داشت و 

مرگ او در  (. این علت1387)استرآبادی،  "افراط شراب بیمار گشته، به عالم بقا خرامید

 است: ای که نوعی برای او سروده، بازتاب یافته مرثیه

)نوعی،  "دیر و چمن چو خانۀ عاشق خراب شد /تا آن گل شکفته شهید شراب شد "

1061 .) 

روز سه شنبه "است:  پرویز: پسر دوم جهانگیرشاه است.جهانگیرشاه آورده شاهزاده

) "خدمت تسخیر دکن رخصت نمود. ... هیجده، فرزند پرویز را به  و چهاردهم رجب هزار

(. نوعی که در آن هنگام در شهر برهانپور دکن سکنی داشته، 1351جهانگیرشاه، 

 آمدگویی به او سروده است؛ به این مطلع: بندی در خوش ترکیب
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)نوعی،  "پرویز است که عهد خسروی شاهزاده /آمیز است  صفیر بلبل و باد قفس گل"

1061.) 

از تبار حکمرانان قراقویونلو بود. پس از انقراض این سلسله،  "خانان:  عبدالرحیم خان 

خان نام داشت که به خدمت  بعضی از بازماندگان آنان به خراسان رفتند. یکی از اینان بایرام

شد. اکبر پسر او  بود. او در دورۀ اکبرشاه در سفری که برای حج میرفت، کشته بابر درآمده

یم را نواخت و برکشید او سرداری شجاع، و ادیب و شاعری هنرمند بود. ... در سند عبدالرح

 (.1384)نهاوندی، "و گجرات و دکن فتوحات نمایان کرد

کمال همیشه در  و یاران قرار دادۀ صاحب"دربارش پناهگاه اهل فضل و هنر بود،  

فی، نظیری، شکیبی، خدمت او میبودند. از جمله شعرایی که در مالزمت او میبودند، عر

 (.  1389) اوحدی بلیانی، "نوعی و کفری بود. ...

 

 مصاحبان و دوستان:

وچهار متولد شد. ... در سال  در سال نهصدوشصت"(: 1023شکیبی اصفهانی)م

پور رسید،  نهصدونودوهفت، هوای سیر هندوستان، شور در سر او انداخت. ... چون به برهان

(. در شرح 1389) اوحدی بلیانی، "در پای آزادگی افتادخانان  همان زنجیر محبت خان

با شکیبی اصفهانی و نوعی خبوشانی و کفری و غیرهم  "زندگانی انیسی شاملو آمده است: 

 )همان(. "صحبت و در رزم همداستان بود از شعرا، در بزم هم

طبیعت است و به حسن خط و  گوی و منشی شاعر بدیهه"امیرحسین کفری:    

خانان با  مدتها در مالزمت خان "(. و نیز 1087) سیستانی ،  "ویسی مشهور ...ن شکسته

صحبت گشته، در خدمت آن بزرگ به سر  نوعی خبوشانی و شکیبی اصفهانی و ...، هم

 (.  1389) اوحدی بلیانی، "برد می

میرزا اسماعیل انسی از اعیان طایفۀ شاملو است. پس از فتنۀ "انسی شاملوی هروی: 

، گریخته به هندوستان شتافت و مالزمت عبدالرحیم خان را اختیار کرد. ... از مراثی اوزبک

)نهاوندی،  "اند، حالت ایشان معلوم میگردد که جهت یاران خود مالنوعی و ... فرموده

1384.) 

بیگ و از طوایف شاملو است. مولد و منشای وی  ... نام وی یولقلی "انیسی شاملو: 

بوده، با شکیبی صفاهانی و  خانان می هند آمد. همیشه در مالزمت خانهرات]است[. ... به 

 (.1389) اوحدی بلیانی،  "صحبت بود نوعی خبوشانی و .... هم

مولد و منشای وی اسدآباد همدان است. ... به "ه.ق(: 1008غنی بیگ همدانی)م   

یر افتاد. ... چون جانب هندوستان خرامید و ... به تاریخ هزار هجری به والیت دلپذیر کشم

شمیر به دست عساکر منصورۀ پادشاهی مفتوح شد، ... به قید و حبس او حکم رفت. ... به 
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)نهاوندی،  "پور در پای فیل انداختند ... تاریخ هزاروهشت )به دستور اکبرشاه( در برهان

1384) . 

شته و مکتوبی از نوعی در دست است که آن را هنگام زندانی بودن غنی بیگ به او نو

گرامی برادر، مبادا ... دوسه روزه نجات "است:  در آن، به زندانی شدن خود نیز اشاره کرده

قیدنما را در حساب ظلم و جور شماری، ... نتایجی که از این دو سه روزه محبوسی بر ما 

بضاعتان متاع معرفت و آگاهی وارد گردیده، از خدمت مرشد کامل با ریاضات و  بی

 (.1100)کتابدار،  "بر طبع مرید سالک وارد نگردیده؛ ...  مجاهدات شاقه،

اند، اما با توجه به قراین با شاعر  از شاعرانی که به عنوان مصاحبان نوعی ذکر نشده   

ه.ق(، ملک 1026اند؛ میتوان از ظهوری ترشیزی)م مورد بحث ما مرتبط بوده

 ( نام برد.1025ه.ق( و نظیری نیشابوری)م1025قمی)م

 

 دیوان نوعی خبوشانی و مرتبۀ او در شاعری: اهمیت

از آن جا که شاعر در روزگار تحول از مکتب وقوع و بقایای سبک عراقی به سبک 

است، دیوان او اهمیت دارد. اکثر  هندی میزیست و در تحول شعر فارسی موثر بوده

اند. از  ودهنویسان و منتقدان روزگار او و بعد از آن، او را به قدرت در شاعری ست تذکره

 "مدارا یابد به بیشی گراید نوعی مشهدی شایستگی دارد و اگر اندرزگوی بی"معاصران: 

همواره چهرۀ معانی را به گلگونۀ عبارات "اند: (. و اما ارزیابان پس از او گفته1310)عالمی،

نوع کالمش "(. 1378)رازی،  "سرخرویی داده، اشعار دالویز به منصۀ ظهور میرسانیده ...

افشاند  صائب گل دعا بر تربتش می جنس عالی است و رشحۀ اقالمش به قیمت آللی. میرزا

 و میفرماید:

 "سایۀ ابر بهاری کشت را سیراب کرد /این جواب مصرع نوعی که خاکش سبز باد 

 (1389)آزاد بلگرامی، 

 "ست.تر ا النوع گویندگان عصر خود بود.گفتارش اکثر از تازه تازه نوعی خبوشانی زبده"

 "مشحون مال نوعی گنجینۀ انواع فنون بوده و خزینۀ کالم فصاحت"(. 1349)ایمان، 

 (. 1378)گوپاموی، 

شدن مضمونهای شعری  برای اثبات مدعای خود دربارۀ گرفته "غالمعلی آزاد بلگرامی"

که مدعی است دیگران -را  "محمدقلی سلیم"آمیز از  شاعران از یکدیگر، این بیت شکایت

 است: آورده -اند او دستبرد زده به شعر

 "ب استئتنها نه بر من این ستم از دست صا  /دیوان کیست از سخنانم تهی سلیم  "

 آن گاه این دو بیت را از دو شاعر می آورد:
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چه روز بود که راهم به این خراب  /سلیم هند جگرخوار خورد خالالون مرا "سلیم: 

  "افتاد

 "بود دستگیالالر من اگر شاه نجف خواهد /ب از هند جگرخوار برون می آیم ئصا"ب: ئصا

 اما نوعی خبوشانی پیش از هر دو میگوید: "افزاید:  سپس می

 "که استخوان همالایی غالذای زان شالود     گداخت هند جگرخوارم ای اجل مپسند"

 (.1392)آزاد بلگرامی،                   

خیال و عمق آنها با سخن روان، ولی برگزیده و استوار در شعر نوعی، تازگی اندیشه و "

(. این 1369)صفا،  "همراه است و در همان حال ترکیبهای تازۀ بسیاری در آن دیده میشود

نظران دربارۀ او. همچنین تاثیرگذاری شاعر بر شاعران دوران  ای از سخن صاحب بود چکیده

 داد.  ت دیوان او را نشان خواهدخود و پس از آن لزوم شناساندن بهتر شاعر و اهمی

 

 سبک شخصی شاعر:

ای به سبک غالب روزگار او را الزم  برای بررسی سبک شخصی شاعر، نخست اشاره

پیرو مکتب وقوع بودند، اما به  میدانم. در نیمۀ دوم قرن دهم، شاعران غزلسرای ایران عموماً

گویی و بیان  قۀ ادبی هند چندان خوش نیامد. و شعر شاعران این سامان خالف سادهئذا

طرز "های دیریاب و خیاالت نازک گرایید.  تکلف طرز وقوع، به سوی استعاره صادقانه و بی

شاعرانی که در ایران مقبولیت نداشتند، در هند با اقبال مواجه شد. قصدهای دور ثنایی و 

خیالی است که در سدۀ  فی، مقدمۀ حرکت شعر فارسی به جانب نازکهای نازک عر استعاره

 (. 1384)فتوحی رودمعجنی،  "یازده در هند با اقبال بسیار مواجه شد

یابیم که هیچ کدام از ویژگیهای مکتبهای وقوع و  با بررسی آثار نوعی در می   

آرایه.. سبک  و کمواسوخت در شعر او نیست. نه شعرش بیان عاشقانۀ صرف است و نه ساده 

حافظ بسیار شبیه است. موضوع غزلهای او واحد  شعری او به سبک عراقی و مخصوصاً

از هم گسسته شوند، معنای مستقل  نیست. بیشتر ابیات غزلهای  او بدون این که کامالً

اند ویک واحد شعری را تشکیل  ساخت سخن به هم پیوسته خود را دارند؛ اما در ژرف

 اش با حافظ آگاه بوده و در غزلی میگوید: شباهت سبکی میدهند. خود از

)نوعی  "نوعی مرید حافظ معجزکالم شد  /هر ناقصی ز اهل کمالی مراد یافت "

 (.1061خبوشانی، 

او مانند بسیاری از شاعران معاصر خود از بابافغانی تاثیر پذیرفته و غزلیاتی دارد که به  

 استقبال از شعر او سروده شده است. 

  "باعث رسالوم شالرع تالو امیالد و بالیم را       ای از لب تو خطبه کالم قدیم را"بابافغانی: 

 (1316)بابافغانی شیرازی،                
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 "شرع تو باغبان گل امید و بیم را   /ای ناز بر چمن ز شمیمت نسیم را  "نوعی: 

 (.1061)نوعی خبوشانی، 

در آن دیگر جناس لفظی و معنوی و اما خالف شعر سادۀ بابافغانی و زبان وقوع که 

های ادبی. در  کنایه و استعاره و ... نیست یا کم است، شعر او سرشار است از آرایه

آید مشخص شد  ای که از پنجاه غزل از غزلیات او کردیم و در قسمتهای بعد می گیری نمونه

میدهد که اگر چه استعاره، تشبیه، تناسب، اغراق و کنایه فراوانی باالیی دارد. این نشان 

خالی است و خیالپردازیهای دقیق در آن زیاد نیست،  سبک او از تعقید لفظی و ابهام تقریباً

های دیریاب نشان میدهد که جریان شعری روزگار او  اما بعضی تشبیهات باریک و استعاره

 های واسط با شیبی مالیم به سوی سبک پرتعقید و ابهام هندی میرود و او یکی از حلقه

بین تحول سبکی است. در این جا برای بررسی سبک شعری او اشعارش را در سه سطح 

 زبانی، محتوایی و ادبی بررسی میکنیم.

 (. سطح زبانی:1

. سطح آوایی: در این سطح، عالوه بر موسیقی بیرونی، موسیقی کناری و موسیقی 1.1

 وی بررسی میشود:های بدیع لفظی(، مختصات آوایی و نیز ویژگیهای نح درونی)آرایه

است. جای  . موسیقی بیرونی: نوعی خبوشانی از اوزان مشخصی استفاده کرده1.1.1

اوزان نادر در شعر او خالی است. وزنهای شعر او به ترتیب میزان کاربرد در پی آورده 

های او در پنج بحر نخست سروده شده  ها و قطعه میشود. هشتادوشش درصد غزلها، قصیده

 است.

(، 24شعر معادل./.57(، هزج)26شعر معادل./.63(، رمل)26شعر معادل./.63مجتث)

 شعر(.1)شعر(، خفیف)1شعر(، متقارب 1شعر (، سریع)4( رجز)20شعر معادل./.48مضارع)

های او  از قصیده 60از غزلها و ./. 96. موسیقی کناری)قافیه و ردیف(: بیش از ./.1.1.2

اند. واز این  دارای ردیف 87رباعی یعنی ./. 68رباعی موجود  78مردف است. همچنین از 

بندها و  ترجیع 68طور بیش از ./. رباعی ردیف فعلی دارد. همین 62یعنی 91تعداد ./.

مورد دارای  103اند. در غزلیات او ردیفهای فعلی صرف با  بندهای او دارای ردیف ترکیب

اسم+فعل، به ترتیب  بیشترین فروانی است. پس از آن ردیفهای به صورت ضمیر + فعل و

 57مورد یعنی ./. 132است. در مجموع ردیفهای دارای فعل به  13و  16دارای فراوانی 

غزلیات او میرسد. بنابراین درصد بسیار باالی اشعار دارای ردیف و همچنین درصد باالی 

 ای سبکی برای شعر این شاعر است. ردیفهای دارای فعل، شاخصه

شاعر، تکرار قافیه در غزل است )و این غیر از آرایۀ  از دیگر ویژگیهای شعر این

ردالقافیه است(. با وجود قوت و استحکام شعر او ، به نظر میرسد آگاهانه این کار را 

 است نه حفظ قالب و ظاهر.  باشد. گویی مهم برای او جوهر شعری بوده کرده
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 ای از تکرار قافیه در غزل: نمونه

 به زخمه شیشه شکستند و زخم ما بستند...  /ربان مستند ز بس نوا به می آلالالود و مط"

 که حل نکته دقیق است و مطالربان مستند... /... سخن به مشرب منصور میسرا و مترس 

کنند منع کسان از شراب و خود  /پرستان قسم که اهل سماع  ... به وجد باده

 (.1061)نوعی خبوشانی، "مستند

قافیه تکرار شده و مجموع تکرارها بیش از صد مورد غزل از غزلهای او  92در تعداد

است. صرف نظر از درستی یا نادرستی این کار، بسامد باالی این ویژگی آن را به یک 

 است. شاخصۀ سبکی برای این شاعر تبدیل کرده

شعر در نظام درونی خود دارای نوعی موسیقی است که ". موسیقی درونی: 1.1.3

کدکنی،  )شفیعی "موسیقی اصوات و موسیقی معانی تقسیم کرد میتوان آن را به دو گروه

آوریم و بحث مفصل در  (. در اینجا ما هر کدام را جداگانه ذکر میکنیم و مثالهایی می1391

 باره را به بررسی سطح ادبی وامیگذاریم. این

به مفهوم هر نوع اشتراک در "الف.موسیقی اصوات؛ شامل خانوادۀ جناس و جناس 

 (. چند مثال از شعر شاعر:1391)شفیعی کدکنی،  "و صامتهای کالم استمصوتها 

 انالداختم  تـا  دل از آب  خـا  ای بر  جرعه"

 
  "انالداختم  پا تخم پاکی یافتم در جای  

 (.1061)نوعی خبوشانی،                 

 پالرند دیده باله پالای برهناله افکنالدیم    "

 

  "سالردادیم  دریدهبه جیب  بریدهسر  

 )همان(                                     

که درک زیبایی در گروه صنایع بدیعی است؛ از تقابل یا تضاد یا هر "ب.موسیقی معنوی 

هایی  (. مثال از آرایه1391کدکنی،  )شفیعی "نوع تناظری که در مفاهیم باشد ایجاد میشود

 ایهام، ایهام تناسب و ... : نما، نظیر(، تضاد، اغراق، متناقض مانند تقابل )مراعات

 ) همان("باد و آتش در نهاد آب و خاک انداختالم /تا نگیرد عنصالر نوعی به آسایش قرار "

 ) همان("قعر این چشمه مگر راه به جیحون دارد /دیده از گریه تهالی ناشده، لبریز شود "

 ) همان("یمدر رهت چالالون قدم دل به شتاب آرا /خار ره شعلۀ آتش شود از گرمی شوق "

 ) همان("به نوک دشنه رفوی رگ جگر دادیم /به خون ناخن الماس روی دل شستیم "

که زوایای قفالالالس با تو هالالالالوایی  /ات ای ابر بهار  کم مباد از سالالرگل سایه"

 )همان("دارد

 .مختصات آوایی:1.1.4

 الف. تشدید مخفف:

 ) همان("و بیم را امید شرع تو باغبان گل /ای ناز بالر چمن ز نسیمت شمیم را "

 ب. تخفیف مشدد:
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 اسالت  خاصـیتی رقاب  سراب بادیه مالک"

 
  "آیالد  که شالعله رود آن جالا غبالار مالی     

 )همان(                                    

 .سطح لغوی:1.2

شده در  های پذیرفته های عربی در شعر نوعی زیاد نیست و از حد کلمه الف. کاربرد کلمه

 زبان فارسی نمیگذرد. 

 بالوی دوسالت   شبنم گل شد سپند خوی آتش"

 

  "گالالرد شد در کالالالوی دوسالت   نالۀ بلبل بیابان 

 ) همان(                                           

تالو مسدود  ز بس که راه دل و دیده بی /دلم لبالب خالالالون است و دیده تشنۀ اشک "

 ) همان("است

های عربی  اشعار او یا مانند بیت نخست، کلمۀ عربی ندارد یا مانند بیت بعد دارای کلمه

شود.  عالوه بر اینها  است. این میتواند ویژگی سبکی شاعر شمرده شده جاافتاده و پذیرفته

 های منسوخ فارسی کم دارد.  واژه

 های هندی ب. به کاربردن کلمه

در شعر نوعی چند واژۀ هندی به کار رفته که عالوه بر او در شعر دیگر شاعران  

 هندرفته نیز آمده است.

 از مو گشوده عنبر، از خوی فشانده گوهر"

 

 "برشکالیچالالون باد نوبهاری  چالالون ابر  

 )همان(                                         

 سالرخ و چشم از فتنه خالونریز  پانلب از "

 

 "چالالو یاقالالالالوتی شد انالالالدر آتالش تیالالز   

 )همان(                                         

سازی: نوعی در آفرینش ترکیبهای نو، دستی توانا دارد. ترکیبهای لطیف او  ج. ترکیب

 هنر و توانایی او در استفاده از ظرفیتهای زبان است . چند مثال: گویای

، "توانگردالن حسن"، "معراجی دیدار"، "نگاهان یوسف"، "رد و قبول قلم  گرد  حاشیه"

،  "نهاد گلشن درد"، "میراب نظر"، "فروشان دان ما پنبه"، "نشین آستین"، "دشمن حوصله"

 ."نگاه آتش"و  "برگ شعله"، "دریغ آباد زندان"، "افروز سامعه"

 . ترتیب اجزای جمله: 1.3

شد بیشتر اشعار شاعر دارای ردیف فعلی است. در نتیجه اجزای  طور که گفته همان

جمله کمتر دچار آشفتگی شده است. ترتیب اجزای جمله، به نحو زبان عادی نزدیک و 

 ین است. مثال:های شعر او هم تعقیدهای لفظی در آن بسیار کم است . یکی از شاخصه

 ) همان("برگ گل چون رخ آیینه قفایی دارد /چمن از عکس رخ دوست صفایی دارد "

 .  سطح محتوایی:2

. عشق و تغزل: نوعی شاعر غزل است و شور عشق و شوق به معشوق، او را لحظه 2.1
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های عاشقانه یا عرفانی دارد.  بیشتر اشعار او منهای چند قصیده، مایه اًای وانمیگذارد. تقریب

غزل او عشق صرف و بیان محض حاالت عاشق و معشوق نیست. نه مانند مکتب وقوع است 

(. و نه مانند 1388)شمیسا،   "مضمون آن محدود به ماجرای عاشق و معشوق است"که 

یتابد و او را تهدید میکند که سران عاشق روی از معشوق م"مکتب  واسوخت که در آن 

)همان(. معشوق در شعر او مقامی واال دارد. شاعر از هجران  "معشوق دیگر خواهد رفت

که اگر زلف توگردم به عذار تو "مینالد و از نارسایی بخت گله میکند که نمیگذارد 

 یا میسراید: (.1061)نوعی خبوشانی، "رسم

 ارت کنبیا ای دیده نقش پای نوعی را زی"

 
 "آید که این پا از طواف درگه جانانه می 

 )همان(                                    

شاعر غزل را برای بیان موضوعهای گوناگون به کار میگیرد. موضوع مادر آن عشق 

است. اما چنین نیست که معشوق مرکز منظومۀ شاعر باشد و خود و شعرش همواره گرد او 

بچرخند. گاه یادی از او میکند و زود به مطالب دیگر میپردازد. روساخت گسسته نما و ژرف 

 ظ؛ نه مانند سبک هندی که ابیات استقالل دارند. ساخت منسجم. مانند غزل حاف

ای در ستایشگری  . مدح و ستایش: به گواهی اشعارش، شاعر از شاعران حرفه2.2

است. اشعار ستایشی او خیلی زیاد نیست. نعت خدا، ستایش پیامبر)ص(، امامان  نبوده

ستایشی اوست. هدی)ع(، اکبرشاه، شاهزاده دانیال و شاهزاده پرویز از موضوعهای شعر 

 نخستین غزل دیوان او نعت خداوند است با مطلع:

 سایۀ گل تا بالود خالال رخ بسالتان مالا    "

 

 "نقطۀ نالام تالو بالادا خطبالۀ دیالوان مالا       

 ) همان(                                    

 همچنین غزلهای دوم و سوم دیوان، در ستایش پیامبر بزرگوار)ص( است. و مطلع غزلها:

 چمن ز شالمیمت نسیالالم را  ای ناز بر "

 

  "شرع تالو باغبالان گالل امیالد و بالیم را      

 )همان(                                   

 نمونه ای از ستایش شاهزاده دانیال با مطلع:

 ) همان("آرا روشنی کز تو شد بتخانه سوز و کعبه /شاه روشندل چران آفالالالرینش دانیال "

 خانان با این مطلع:و نمونه ای از ستایش عبدالرحیم خان 

 ) همان("خوشم که تالوبۀ من نالرخ باده ارزان کرد /ام پشیمان کرد  خمار باده گر از توبه"

ها و در خالل مثنویها ممدوحان را ستوده است. هم معصومین)ع( و هم  به عالوه در قصیده

 دیگران را.

است. اما نه مانند  . باده و توصیف آن: شاعر در بیشتر غزلهای خود از باده سخن گفته2.3

شاعرانی که همواره سر در خم و می در سر دارند. گاه بهانۀ آغاز شعر و گاه می معرفت 

 است. 
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شهسوار می جوانمالالردانه آمد سالوی  /شب که غم طبل شبیخون زد به گرد کوی ما "

 )همان(."ما

ای پشیمان  مرو به کعبه و گر رفته /ه میکالده مست از شالالراب عالالالرفان باش بیا ب"

 )همان(."باش

زده: از واژگانی که در سبک هندی بسامد باالیی یافت و  . وصف سفر و پای آبله2.4

است. مطالعۀ دیوان  پردازی شاعران شد، بیابان، سفر، خار و آبلۀ پا بوده دستمایۀ مضمون

وعی، نشان میدهد که این کلمات فراوانی کمی دارد؛ در حالی که در برخی از معاصران ن

باشد. این موضوع  شعر نوعی بسامد باالیی دارد. شاید علت آن سفرهای طوالنی شاعر بوده

 است. ابیاتی با این مضمونها: بر شعر سبک هندی اثر گذاشته

 ) همان(."ولی شمارۀ منزل ندانمی چند است/ شمار آبلۀ پا و ریگ ره کردم "

اند. این میتواند یک ویژگی برای سبک  غزل از نوعی، این کلمات آمده 21در مجموع در 

 شخصی شاعر باشد. 

 

 کردن از ایران: .ملول شدن از هند و یاد2.5

در عصر صفویه نیز که "شفیعی کدکنی برای بیان مفهوم وطن نزد قدما مینویسد:  استاد   

، احساس نیاز به وطن به مفهوم وسیع آن را در شعرشان افتادند شاعران از ایران دور می

 میخوانیم:  بسیار میتوان دید. چنان که در این بیت نوعی خبوشانی 

) شفیعی "از هند تخم گل به خراسان که میبرد  /شویی ایران که میبرد  اشکم به خاک 

 (1389کدکنی، 

)نوعی "خست زان شود که استخوان هما پای /گداخت هند جگرخوارم ای فلک مپسند "

 (.1061خبوشانی، 

او از فلک میخواهد که راضی نشود استخوان هما خوراک زان شود. یعنی در هند دفن نشود 

 دوستی او  را میرساند.  و این میهن

 بینی شاعر: . اعتقادات و جهان2.6

 ها را شاعر باوری راستین و محبتی ژرف نسبت به اسالم و پیشوایان دین دارد و آن   

 است.  ستوده

 در ستایش نبی اکرم)ص(:

 )همان(. "از انفعال معجزه دست کلیم را /نشین  دست قمرشکاف تو کرد آستین"  

 رضا)ع( عرض ارادت میکند: و چنین به امام

 )همان(. "بر آستان شاه خراسان که میبرد /ای  سای ناصیۀ شوق سجده وز عرش" 

 میستاید:ای زیبا امیرالمومنین را  و نیز در قصیده
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 )همان(."به مراد همه عالم چو در آینه باز /السالم ای درت آیینۀ ارباب نیاز "

های حکمی و اندرز خالی  او مردی مسلمان و دارای عزت نفس است. شعرش از مایه 

نیست. اگر چه به معنای واقعی شاعری عارف نیست، اما ابیاتی که از آنها رنگ و بوی 

 کم نیست. آید در دیوان او عرفان می

 "اگر به وصل رسی در سران هجران باش /درنگ شرط ادب نیست در طریقت عشق  

 )همان(.

 بخواند. اندیشۀ صوفیانه او را برآن میدارد که همگان را به صلح و سازش و رضا به داده فرا

صلح کل کن ورنه دایم با خالالالدا در جنگ  /قبول عام و رد خلق زی وز کس مرنج  بی" 

 )همان(."باش

 . سطح ادبی3

همۀ  اگر شعر را تصویرگری در زبان بنامیم، شعر این شاعر مصداقی از آن است. تقریباً

های ادبی در کالم او طبیعی است و خواننده  خیال است. کاربرد آرایه ابیات او، دارای صور

و تنها نظم نیست؛ بلکه شعری است پرتصویر. رنگ تصنع را احساس نمیکند. کالم ا

های بیان و بدیع، نتایجی به دست آمد  آفرینشی در زبان. در بررسی غزلهای او از نظر آرایه

 که آورده و تحلیل خواهد شد.

آوریم تا ضمن معرفی شعر او،  های بیان و سپس بدیع را می مثالهایی از کاربرد آرایه

 ز دریابیم.برخی از ویژگیهای سبکی را نی

 های بیان: . آرایه3.1

 .  تشبیهات نو و بدیع3.1.1

 )همان(."کز گریه نگاهم چو نفس در ته آب است /تا روی تو بینم نگهم پاک کن از اشک "

صبا شد مطرب و چون نغمه کرد از تار  /من آن چین سر زلفم که بر گل ناز میکردم "

 )همان(."بیرونم

 .تشبیه مرکب به مرکب:3.1.2

 )همان(."نوعی به خون آبله شوید گالب را /ای که چهرۀ عاشق به باده شست  ن ساقیچو"

 . تشبیه با وجه شبه دوگانه: 3.1.3

 )همان(."چون غنچه بخنداند قفل در مشکلها /گر باد سحر زان کوی دریوزه کند گردی "

 . تشبیه در تشبیه :3.1.4

 )همان(."نوبهاری چون ابر برشکالیچون باد  /از مو گشوده عنبر وز خوی فشانده گوهر "

 . شبیه مضمر:3.1.5 

 )همان(."جز من و زلف تو مشوش که دید /لکش که دید  جز تو و گل تازه و د"

 . تشبیه ملفوف:3.1.6
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 )همان(."ۀ گل ابر و شتاب خند  درنگ گریۀ /چو سیر اختر و رنگ شفق ز دیده گذشت " 

 . تشبیه ملفوف و مضمر:3.1.7

 )همان(."بس که من داوری دیده و دامان کردم /ابر فرمود به من داوری ابر و محیط " 

 المثل: ارسال

 بوی گل خضر ره گلزار شد نوعی بلالی "

 

  "هیچ راهی طی نشد تا رهنمالایی برنخواسالت   

 )همان(.                                  

 . استعارۀ مصرحه:3.1.11

 )همان(."تر شعلۀ خام است  نوباوۀ این هیالالالالزم/ام از خون جگر سینه نشد گرم  بی باده" 

 )همان(."این مرن پرشکسته به بستان که میبرد /هر مرن را عزیمت پرواز گلشن است "

 . استعارۀ مکنیه:3.1.12

 )همان(."شکیب و حوصله را رخصت سفر دادیم /چو شوق در دل ما نیت اقامت کرد "

 . مجاز:3.1.13

که حل نکته دقیق است و منکران /سخن به مشرب منصور میسرا و مترس "

 )همان(."مستند

 . کنایه:3.1.14

 )همان(."هر که انگشت نهد بر تپش سینۀ ما /آستینش کفن دست ندامت گردد "    

 . تشبیه و استعارۀ مکنیه:3.1.14

چکان  که نوک خامه به مژگان خون /بنان شوق ندانم که چه دردنامه نوشت " 

 )همان(."ماند

 . تشبیه و استعارۀ تبعیه:3.1.15

 )همان(."بیار باده که گردم خراب خندۀ گل /ز صبح غنچه دمید آفتاب خندۀ گل "

 . تشبیه مضمر و تشبیه جمع و کنایه:3.1.16

 )همان(."که نقطه از الف و سایه از نهال طلب /زعمر چشم طمع داری ابلهانه که گفت "

 . تشبیه بلیغ، استعارۀ مکنیه و کنایه: 3.1.17

در گلشنی که طبل جنون زد خروش  /گل خون خشک و باد صبا شد سموم تر  " 

 )همان(."ما

 . تشبیه و استعارۀ تبعیه:3.1.18

 )همان(."ما منتظر که سایه درافتد به بند ما /دام هما زخون عدو کان لعل شد "

 های بدیع . آرایه3.2

عر در نظام درونی خود دارای نوعی موسیقی است که میتوان آن را به دو گروه ش"

(. موسیقی 1391)شفیعی کدکنی،ص،  "موسیقی اصوات و موسیقی معانی تقسیم کرد
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های بدیعی است. یعنی تناسبهای واژگانی یا معنایی.  درونی شعر، زیبایی ناشی از آرایه

 در جای خود بررسی خواهد شد. نتایج حاصل از بررسی پنجاه غزل از شاعر

به مفهوم هر نوع اشتراک در صامتها و ". موسیقی اصوات که شامل خانوادۀ جناس 3.2.1  

 )همان(. "مصوتهای کالم است

 جناس تام:. 3.2.1.1

 تنهالالا بالاله دیالالده نتالالوان داد گریالاله داد "

 

  "چون ابر باید از همه اعضالا گریسالتن   

 (.1061)نوعی خبوشانی،              

 . جناس زاید: 3.2.1.2 

 اشکم سبیل ساغر و چون سلسبیل چشم"

 
 "شرم آیدم که تشنه فرستم سبوی دوست 

 )همان(.                                  

 . جناس مطرف:3.2.1.3

 ز ناسپاسی فطرت خوشم که نالوعی را "

 

  "اگر به تخت بنشاند به بخت در جنالگ اسالت   

 )همان(.                                   

 . تکرار:3.2.1.4

 ایالم باله خالاک    زبس که زخم نمک سوده برده"

 
  "اگر شکر دمد از خاک ما نمکسود اسالت  

 )همان(.                                   

 .  موازنه:3.2.1.5

 ایالم  از بوی لطف غنچۀ شبنم رسالیده "

 

 "ایالم  زباناله وز باد خشم شعلۀ سالرکش   

 )همان(.                                     

ای گریز از هنجار سبک روزگار و تشخص برای  از این موارد در شعر او زیاد است و این گونه

 شعر اوست. 

در بحث زبانی  های بدیع معنوی است و مختصراً . موسیقی معنوی که حاصل آرایه3.2.2

 هایی از همان پنجاه غزل بررسی شده: مطرح شد. اینک نمونه

 . تقابل یا مراعات نظیر:3.2.2.1

 همزاد بهار است خالزان در چمالن مالا   "

 

 "دادیم به می آب و گل شادی و غم را 

 ) همان(.                                   

 . تضاد:3.2.2.2
 شوق اسالت خار وخس این بادیه بال و پر "

 
 "بشتاب که ره کوته و آوازه دراز اسالت  

 )همان(.                                     

 . اغراق:3.2.2.3
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 تشخیص مرض چون شود ای وای که امشالب "

 
  "تبخاله زد انگشت طبیبان ز تالب مالا   

 )همان(.                                    

 . تلمیح:3.2.2.4

فرستادی که سنجد عدل شاهان  /به استقبال موری صد سلیمان تیغ در گردن "

 ) همان(."دادخواهان را

 نما: . متناقض3.2.2.5

آن که در محشر شفیع ماست فردا آتش  /سوز عشق امروز نوعی مرشد است و ما مرید " 

 ) همان(."است

 آمیزی: . حس3.2.2.6 

 ) همان(."بشنود بوی چران مرده از پهلوی ما /کو مشام عافیت کز بس طپیدنهای دل " 

 . ایهام:3.2.2.7

 ) همان(."بلبل به بوی باده نشیند به دوش ما /کشی که چو گشت چمن کنیم  شادا سبو"

 . لف و نشر مرتب:3.2.2.8

 ) همان(."کوتاهی اقبال و درازی شب ما /صد بان زگل صد قفس از ناله تهی ساخت " 

 الصدر:. ردالعجز علی 3.2.2.9

) همان(. "سیل آمد و نه چشمه به جا ماند و نه میراب /میراب نظر غرقۀ خوناب جگر شد "

و تلمیح  42، تضاد 50، اغراق 65اما چهار آرایۀ نخست بیشترین فراوانی را دارند؛ تقابل 

ها جهت  ها ویژگی سبکی شاعر است و شاعر از این آرایه بار. این فراوانی آرایه17

 است.  سخن خود استفاده کردهسازی  برجسته

 شناسی درصدی از غزلهای شاعر بر اساس بیان و بدیع. . بررسی سبک3.3

بیت، نتایجی به دست آمد. ابتدا حاصل بررسی  342غزل شامل  50. از بررسی 3.3.1

های بیانی به  ، آورده میشود. آرایه"بدیعی"و درپی آن  "بیانی"های  شناسی آرایه سبک

 چنین است:ترتیب فراوانی 

، تشبیه 64، کنایه 66، استعارۀ مصرحه 139مورد، استعارۀ مکنیه  182تشبیه بلیغ 

مورد. همچنین از  15و تشبیه مجمل  33، استعارۀ تبعیه 45، تشبیه مفصل 46مضمر

 12معقول به محسوس و ./. 38تشبیه محسوس به محسوس،  ./. 50تشبیهات نزدیک به ./.

 درصد تحقیقی است. 23تخییلی و ./. 77ن وجه شبه ها، ./.محسوس به معقول است. از بی

شناسی دارای اهمیت باالیی است، به  از آنجا که تشبیه و استعاره در مطالعات سبک

تحلیل این نتایج میپردازیم. در مقایسه با شعر روزگار او که بر سادگی کالم استوار بود، 

گیر است فرواوانی تشبیهات بلیغ، شعر او نوعی خروج از نرم است. آنچه که اینجا چشم

ها نیز خالی از اهمیت  مضمر، مجمل و همچنین انواع استعاره است. فراوانی نسبی کنایه
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مهمترین نکته در بررسی سبکی دقت در تشبیه و استعارۀ شعر "شناسی نیست.  سبک

تامل  های نوینی دارند که حاصل نگاه، سبک، تشبیه و استعاره شاعران صاحب است. معموالً

) شمیسا، "شبه است و کشف خود ایشان است. ... مهمترین مساله در تشبیه و استعاره، وجه

1388) 

(. انحراف 1391) شفیعی کدکنی، "سبک دو عامل اصلی دارد: انحراف از نرم و بسامد"

، -است که اغلب ساده بوده–از نرم شعر شاعر در این است که شعر او خالف شعر معاصران 

 -چنانکه دیدیم–رتصویر و پرترکیب. حتی در پرداختن قافیه و ردیف شعری است پ

کم، میانه دارد. وجه  های شعری او بسامد باال یا دست ویژگیهای خود را دارد. شاخصه

دهندۀ نوعی دگرگونی  های شاعر بیشتر تخییلی است که عالوه بر غرابت تشبیه، نشان شبه

از تشبیهات او یک طرف تشبیه عقلی است و نامحسوس شعر در بستر زمان است. در نیمی 

ها چیرگی دارد. امری که بعدها در شعر سبک هندی به  تشبیه عقلی به حسی نیز در آن

های فراوان در شعر اوست؛ اعم از مصرحه، تبعیه و  اوج رواج رسید. مورد دیگر استعاره

خصۀ بارز شعر اوست. های مکنیه و تبعیه، شا ها، فراوانی استعاره مکنیه. در بین استعاره

توجه به این نکته الزم است که استعاره در حقیقت تشبیه تا حد امکان فشرده است و 

از قدیم بین محققان اختالف "تشبیه بلیغ نیز حاصل فشردگی تشبیه است، تا جایی که 

 (.1386) شمیسا، "بود که این مورد تشبیه است یا استعاره

شخصی شاعر راهگشاست، این است که شاعر  نکتۀ دارای اهمیت که در یررسی سبک

شناسی ارزشمندتر و  بیشتر به این دو آرایۀ اخیر گرایش دارد که از نظر هنری و زیبایی

ها بیشتر به استعارۀ مکنیه گرایش دارد. فراوانی استعارۀ تبعیه در  رساترند. ازبین استعاره

شار کلمات و معنای بیت، شعر او بیشتر به سبب فراوانی ردیفهای فعلی است که زیر ف

ها است  گیرد. نکتۀ درخور یادآوری بسیاری کنایه ردیف اغلب معنایی ثانوی و استعاری می

 گیری از امکانات زبانی است.  که نشان دهندۀ تسلط شاعر بر زبان و توانایی او دربهره

ر آرایه به های بدیعی، به دست آمد که این چها غزل از نظر آرایه 50. اما از بررسی 3.3.2

 مورد.  17و تلمیح  42، تضاد 50، اغراق 65ترتیب بیشترین فراوانی را دارند: تناسب 

در تناسب، بین کلمات هارمونی یا تناسب معانی ایجاد "نخست بررسی شاخۀ تناسب؛ 

ی تناسب  ( تضاد و تلمیح در حقیقت زیرمجموعه115)نگاهی تازه به بدیع،ص:"شود می

تناسب معکوس بین معانی لغات و تلمیح، تناسب بین اجزای  تضاد،"هستند، چرا که 

(. شاعر از این هماهنگی های معنایی، در جهت 115)همان ص:"داستان است

شناسی مسالۀ بسامد است  سازی کالم سود جسته است. چنان که گفته شد سبک برجسته

کالم شاعر، های شاخۀ تناسب، شاخصۀ سبکی شعر اوست. اغراق در  و بسامد باالی آرایه

نمایی به   های بیانی است. اگرچه بیشتر در آثار حماسی، برای بزرگ گاه ناشی از کاربرد آرایه
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کار میرود، شاعر از آن، جهت برجسته کردن حاالت عاشق، توصیف ارجگزارانۀ معشوق یا 

مؤثر ساختن پیام شعر بهره برده است. این نکته جای تأمل دارد چراکه شعری غنایی را 

 و بوی حماسی میدهد.  رنگ

 . پیش نشانه های سبک هندی:3.4

لپردازیهای دقیق و دشواریاب یافت میشود؛ همچنین از آن گونه  در شعر او گاه خیا

است. به عالوه اصطالحات و ترکیبهای  شده مثل خوانده اشعار تمثیلی که اصطالحا مدعا

ها  شود. این افراط دیده می عامیانه دیده میشود. ویژگیهایی که بعدها در سبک هندی به

 خیالیهای شاعر: هایی از نازک ی سبکی تازه است. نمونه هایی از طلیعه نشانه

بالالر لبش لخت دل انگشت نمکدان  /ور از نزل وصال  دست و لب تا نشود بهره"

 (.1061)نوعی خبوشانی، "کردم

 )همان(."پالالژمردگی ستاره کند آفتاب را /تو غنچه شد گل داغم شگفت نیست  گر بی"

که در یک مصراع مطلب معقولی گفته میشود و سپس در مصراع بعد  "مثل؛  اما مدعا

آورند. ادبای هند به مصرع معقول، مدعا و به مصراع محسوس که  معادل محسوس آن را می

پایۀ ابیات  جنبۀ استداللی و تمثیلی دارد، مثل)تمثیل( میگفتند. اساس سبک هندی بر 

 (. 1391مثلی است. )شمیسا،  مدعا

 ز مژگان ترم لخت دل ناشالاد نگشالاید  "

 

  "دیده چون افتاد نگشالاید  گره بر رشتۀ نم 

 (.1061)نوعی خبوشانی،                

 تا نسوزد دل نگرید دیدۀ عاشالق بلالی  "

 

 "تا نیفتد آتش اندر خانه کی آب آورند 

 )همان(.                                   

کردن، خمیازه و  دادن به معنی رها ها و ترکیبهای عامیانه؛ دمان به معنی بینی، سر کلمه

 بخیه زدن.

 از نسیم بان در صد آستین دزدم دمان"

 

  "تا به بوی گل مباد آلوده گردد بالوی دوسالت   

 )همان(.                                   

 ریالزد بیالرون و درون مالن     از درد فرو"

 

 "ندهم بیالالرون سودای محبت را گر سر 

 ) همان(.                                   

 گل پژمالردگیم از جگالر تالازه شالکفت    "

 

 "غنچه شد خندۀ جام و گالل خمیالازه شالکفت    

 ) همان(.                                  

 د نالوعی به سوزن مالژه بر دیده بخیه ز"

 

 "که اهل درد ندارند تالاب خنالالالدۀ گل 

 ) همان(.                                 

 هایی در شعر و اندیشۀ شاعر: .اشاره به کاستی4

شعر سخته و پختۀ شاعر از کاستییهای فراوان عاری است. اما از آنجا که عیب و هنر، 
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 از آن میپردازیم.هر دو را باید گفت؛ در این مقال به ذکر کاستیهایی 

شاعر در مواردی، نامهای مقدس را استعاره از اشیا یا موادی  .تر  ادب شرعی؛4.1

گرفته است که در آیین اسالم پاک نیستند؛ یا در تشبیهات مواردی هست که از نظر 

 شرعی مورد پسند یک مسلمان باورمند نیست. و اینک مواردی از این دست:

 یر خرابالات افتاد به خالالم ساغرم ای پ "

 

 "مگذار به چه یوسف بی دلو و رسالن را  

 )همان(.                                    

 شرار بالرق تجلی است درد بالادۀ نالاب  "

 

  "که طبع نوعی و اجزای طور از آن گرم اسالت  

 )همان(.                                    

شعر او تعقید لفظی بسیار کم است اما شد در  چنان که گفته. تعقید معنوی و لفظی؛ 4.2

 نمونه هایی از تعقید معنوی می توان یافت. از جمله مورد زیر:

 دل تهی ز محبت شکست درد خالورد "

 

  "چو شیشه پر بود از باده زخم بر سنگ اسالت  

 )همان(.                                   

 از فشار قافیه و ردیف است.اما از نادر تعقیدات لفظی، مورد زیر است که ناشی 

 سایۀ ابر بهاری دشالت راسالیراب کالرد   "

 

  "خوبی گلزار خون در چشم بلبل خالواب کالرد   

 )همان(.                                   

 ابیات زیر: در مواردی نادر، مثالً .تنافر حروف4.3

 که در او هر خس و خاشاک نفوری دارند /نشر اموات شهیدانست بهار عجبی "

کالالالز پراکندگی خالالویش حضوری  /نوعی از تفرقه ناالنست خوش آن جمع شگرف 

 ) همان(."دارند

 ؛ تحت فشار ضرورت وزن شعر و  بسیار نادر است.جای فعل .حذف نابه4.4

  "وین سرکشی به گردن همت شمار فرض  نوعی طمع ز غیرخدا جز خدا مکن"

 )همان(.                                      

 گیری: نتیجه

گیری امپراتوری گورگانی هند بالود.   نیمۀ دوم قالالرن دهم و آغاز قرن یازدهم روزگار اوج

ها محمدرضالا خبوشالانی    در این دوران شاعران بسیاری به هند مهاجالرت کردند. یکی از آن

ا چه زبان فارسی پیش از حکومت گورکانی در هند رایالج بالود، امال    متخلص به نوعی بود. اگر

کننده بیابالد. تالا    گیری حکومتی با قلمرو وسیع، سبب شد زبان فارسی گسترشی خیره شکل

 جایی که آن سرزمین در تکوین و تحول سبکهای ادبی سهیم شد.  

در این مقاله، شاعر را معرفی و ادوار زندگی او را بررسی کردیم. ممدوحان و مصاحبان 

او را معرفی و دربارۀ احتمال تأثیرگذاری بر دیگران یا تأثیرپذیری از آنها سخن گفتیم. 

های  سبک شعری او با مکتبهای غالب روزگارش وابستگی چندانی ندارد اما عاری از نشانه
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است. شعر او از  نشان میدهد که بر تحول سبک شعری تاثیر داشته تحول سبکی نیست و

نظر ادبی پرتصویر و بدیع، از نظر فکری متنوع و از نظر زبانی فاقد آشفتگی و تعقید است. 

اند. تکرار  های او دارای ردیف و بیش از نیمی از آنها دارای ردیف فعلی اکثر غزلها و قصیده

وست. اوزان مورد استفادۀ شاعر چندان تنوع ندارد. شاعر قافیه در غزلیات شاخصۀ سبکی ا

در تشبیه، نوآوری دارد و فراوانی اغراق، تضاد و تقابل، ویژگی سبک شعری اوست. شاعر با 

های سبک هندی را در  نشانه آوردن تشبیهات و خیاالت باریک و ابیات دارای تمثیل پیش

 شعر خود دارد.
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 375و  279، 258تهران: انتشارات اقبال. صص

 .129/3455فهرست  ه.ق(. جنگ خطی، سخۀ خطی، شماره1100کتابدار،غالم احمد. )

 120کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی. ص

االفکار. تهران:  (. تذکرۀ نتایج1378تصحیح یوسف بیگ باباپور. )گوپاموی، محمدقدرت اهلل. 

 729نشر مجمع ذخایر اسالمی. ص

. کتابخانه و موزه ملی ملک. 4676/16 مجموعۀ خطی،نسخه خطی، شماره فهرست 

 292ص

(. 1338نثاری بخاری، بهاءالدین حسن. به تصحیح، مقابله و مقدمۀ سیدمحمدفضل اهلل. )

 107المعارف العثمانیه، ص رآباد دکن: چاپخانۀ دایرهۀ نثاری. حید تذکر



 1399مرداد / 51/ شماره پیاپی سبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(/ 284

(. تاریخ ادبیات در ایران و در زبان فارسی. تهران: کتاب فروشی 1344نفیسی، سعید. )

 522فروغی. ص

(. دیوان اشعار.  تهران. 1371نوعی خبوشانی، محمدرضا. به کوشش امیرحسین ذاکرزاده. )

 129و  73، 67انتشارات ما. صص

 5511/1(. کلیات اشعار نسخه خطی، شماره فهرست 1061نی، محمدرضا. )نوعی خبوشا

، 49، 42، 39، 31، 28، 27، 22، 18، 17، 14، 10،12، 5.کتابخانه وموزۀ ملی ملک. صص 

53 ،64 ،67 ،69 ،71 ،75 ،79 ،86 ،93 ،97 ،99 ،103 ،109 ،111 ،116 ،124 ،129 ،

134 ،138 ،145 ،152 ،157 ،164 ،168 ،176 ،178 ،183 ،192 ،205 ،211 ،219 ،

224 ،232 ،249 

(. مثنوی سوز و 1348نوعی خبوشانی، محمدرضا. به تصحیح و مقدمۀ امیرحسین عابدی. )

 16گداز. تهران: بنیاد فرهنگ ایران. ص

(. مآثر رحیمی. تهران: انجمن آثار 1384نهاوندی، عبدالباقی. به اهتمام عبدالحسین نوایی. )

 551و  361، 38، 16، 13ومفاخر فرهنگی. صص

گیتی اوشیدری. -قلی. تصحیح، مقدمه و فهرست ابوالقاسم رادفر والۀ داغستانی، علی

 1589الشعرا. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعلت فرهنگی، ص (. تذکرۀ ریاض1381)

 الغرایب. (. تذکرۀ مخزن1372خان. به اهتمام دکتر محمدباقر. ) هاشمی سندیلوی، احمدعلی

 454آباد: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان. ص اسالم

(. تاریخ 1387هندوشاه استرآبادی، محمدقاسم. تصحیح و تعلیق، محمدرضا نصیری. )

 250فرشته. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. ص


