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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Manuscripts are valuable resources 
recognizing and for examining the evolution of thought and feeling in Persian 
literature.Manuscripts of many poets, such as Dehlavi's silence, have not yet 
been corrected and published.The purpose of this research is to study and 
critique the intellectual, linguistic and rhetorical level of the poems and lyric 
poems of this poet.
METHODOLOGY: This research examines the content of Dehlavi Khamooshi 
Divan and her thought and poetry style by analyzing the content with the help 
of library tools.
FINDINGS: The time of the poet's life is mentioned on the back cover of the 
King's library version, "Qajariyya, zero 1193 lunar".No information can be 
obtained from studying the two versions of this poet's divan. In the culture of 
orators, only one manuscript of the poet is mentioned and several silences are 
mentioned, and the poet of the present court is apparently Ali Hassan 
Khamoushi or Khamoosh Dehlavi, the poet of the 11th century, on the 
occasion of his poems about India. The results show that Dehlavi's silent poem 

has Indian style themes and attention to the poems of Saadi, Khaghani, Attar, 
Hafez, Rumi and Orfi Shirazi is another feature of it. This poet's style of poetry 
is similar to the Iraqi and Indian style, and his poems are in praise of the 
Prophet and more than that in praise of the Amir (AS). His lyric poems are also 
mystical and romantic.
CONCLUSION: The verbal and spiritual forms of her poetry have used the two 
dimensions of literary tradition, innovation and innovation;Sometimes there 
are weaknesses in her poems that are very weak against her poetic values. 
The weights of her poems are the most widely used weights of Persian poetry, 
and the rows and rhymes of her poems are simple, and most of the rows of 
her poems are current.Silence poems have more artistic value and variety of 
rhetoric and stylistics than her sonnets. 
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 چکیده:
های خطی منابع ارزشمندی برای شناخت و بررسی سیر تحول نسخهزمینه و هدف: 

های خطی شاعران بسیاری همچون اندیشه و احساس در ادب فارسی است. نسخه

خموشی دهلوی هنوز تصحیح و چاپ نشده است. هدف این پژوه ، بررسی و نقد 

 سطح فکری، زبانی و بالغی قصاید و غزلیات این شاعر است.  

های ای، نسخهروش تحلیل محتوا با ابزار كتابخانه این پژوه  به مطالعه: روش

 سبک شعر او را بررسی میکند. خطی دیوان خموشی دهلوی و اندیشه و 

 4443قاجاریه، صفر »شاعر، پشت جلد نسخۀ كتابخانۀ ملک،  زمان حیاتها: یافته

اطالعاتی قید شده است. از مطالعه و بررسی دو نسخۀ دیوان این شاعر، هیچ « قمری

، فقط از یک نسخۀ خطی شاعر سخن بمیان فرهنگ سخنورانآید. در بدست نمی

حسن شاعر دیوان حاضر ظاهراً علی نام رفته و یاموش و خموشاز چند خآمده و 

 ۀبه مناسبت اشعاری كه دربار ،است شاعر قرن یازدهمخموشی یا خاموش دهلوی 

یابی سبک هندی است و توجه های مضمون. شعر خموشی دهلوی دارای رگههند دارد

به اشعار سعدی، خاقانی، عطار، حافظ، مولوی و عرفی شیرازی خصوصیت دیگر آن 

است. سبک شعر این شاعر مانند سبک عراقی و هندی است و قصاید وی در منقبت 

پیامبر و بیشتر از آن در مدح حضرت امیر )ع( است. غزلیات وی نیز عارفانه و عاشقانه 

 است. 

صور خیال و بدیع لفظی و معنوی شعر او از دو بعد سنن ادبی و ابداع و  یری:گنتیجه

نوآوری استفاده كرده است؛ گاه نیز در شعرهای  ضعف تألیف هست كه دربرابر 

ارزشهای شعری او بسیار كمرنگند. اوزان قصایدش همان اوزان پركاربرد شعر فارسی 

دیفهای قصایدش فعلی است. قصاید بوده و ردیف و قوافی اشعار او ساده و بیشتر ر

 به غزلیات وی دارد.شناسی بیشتری نسبتخموشی ارزش هنری و تنوع بالغی و سبک

  

 4344خرداد  64 :دریافت تاریخ   

 4344تیر  35:  داوری تاریخ   

 4344تیر  45: اصالح تاریخ   

 شهریور 35: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 ،شناسی شعرسبک ،خموشی دهلوی

 بیان و بدیع. ،و محتوای شعر مضمون 
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 مقدمه

های نسخ خطی امر مهمی در شناخت و بررسی و اعتال بخشیدن به فرهنگ جستجو، كشف و بازخوانی گنجینه

وكنار ایران و رسی برجای مانده كه هنوز در گوشههای خطی بسیاری در زمینۀ شعر فااست. نسخه مرزوبوم ایران

 در ای،جامعه هر اعتالی و فرهنگ جهان ناشناخته مانده و بایسته است این نسخ تصحیح و چاپ شوند. هویّت،

های خطی نسخهاست.  متون احیای این و مکتوب هایگنجینه به نهادن ارج و گذشتگان آثار از آگاهی گرو

قابلیت مراجعۀ مستقیم برای عموم مردم و مخاطبان  ا،هتحریف و ناخوانا بودن، تصحیف بسبب وجود عواملی چون

براساس ضوابط علمی  باید همگان، آنها برای قرار دادن دسترس در و آثار این حفظ برای را ندارد؛ بنابراین

كتابخانۀ مركزی دانشگاه شوند. دو نسخۀ خطی این شاعر در كتابخانۀ ملی ملک و  تصحیح و بازنویسی بررسی،

ای تازه از اشعار شهید باهنر كرمان موجود است. با بررسی این دو نسخه میتوان ضمن دستیابی به گنجینه

شناسانۀ ادبی را بهتر درک كرد. بررسی صورت و محتوای دیوان این شاعر برای مطالعه فارسی، سیر تحول سبک

 مهم است.   شناسی شعر فارسی زمان این شاعرو بررسی سبک

 

 اهمیت و سابقۀ پژوهش 
 و فرهنگی تحوّل نمودار و فارسی شعر تحوّل و تکامل سیر از ایگمشده شاعری حلقۀ هر دیوان یا شعری سبک

كرد.  دقیقتر بررسی را و ادبی آن دوره اجتماعی مسائل فکری، میتوان همین اساس بر و اوست عصر اجتماعی

میرسد؛ بخصوص اینکه خموشی در شمار  بنظر خموشی دهلوی ضروری دیوان تصحیح و نقد و بررسی اشعار

قاره و سرزمین هند است و برای پاسداشت زبان و شعر فارسی تالش كرده است؛ پس زبان شبهشاعران فارسی

 اهمیت و ارزش تصحیح دیوان و معرفی و بررسی سبک اشعار او آشکارتر میشود. 

های خطی شعر فارسی، تنها یک در سایتهای معتبر نگهداری نسخه ای و جستجوبراساس تحقیق كتابخانه   

نسخۀ خطی دیوان خموشی در كتابخانۀ ملی ملک و یک نسخه در كتابخانۀ دانشگاه شهید باهنر كرمان بدست 

ای شناسانده و بررسی و تصحیح نشده است، در این خموشی دهلوی تا كنون در كتاب یا مقاله آمد. چون دیوان

های راساس روش توصیفی ه تحلیلی )تحلیل زبانی و محتوایی( و با ابزار كتابخانه و اسناد و بنابر دیدگاهمقاله، ب

 شناسی معاصر، اشعار این شاعر بررسی و نقد میشود. سبک

 

 بحث و بررسی

 مشخصات نسخ خطی دیوان خموشی دهلوی
این نسخه جزو نسخ  )نسخۀ ملک(.موجود در كتابخانۀ ملک، تهران، . نسخۀ خطی دیوان خموشی دهلوی، 4

نگهداری میشود و قصاید و چند  5665خطی آستان قدس رضوی و كتابخانۀ ملی ملک است و با شمارۀ ثبت 

 شکل است: صفحه است و بیت آغاز این نسخه بدین 694مثنوی خموشی را دربردارد؛ دارای 

حکایت منظوم كوتاه در قالب مثنوی دارد كه  65شعر به قالب قطعه دارد و  3پایان نسخۀ قصاید خموشی، 

رویکرد آنها تعلیمی و صوفیانه است. دو سه مثنوی ناتمام و یا بلند نیز در توصیف دریای گنگ و ستای  آفتاب 

 اجات تمام میشود.  دارد و نسخه با من

 

 ای برتههههههههر از آنکههههههههه گویههههههههد ادراک 

 

 وصههههف تههههو ز علههههم و عقههههل مهههها پههههاک     

 (34)نسخۀ خطی قصاید خموشی، برگ               
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این نسخه شامل . موجود در كتابخانۀ مركزی دانشگاه شهید باهنر كرمان. نسخۀ خطی دیوان خموشی دهلوی، 6

خطی كتابخانۀ دانشگاه كرمان نگهداری  در بخ  نسخ 45995غزلیات خموشی دهلوی است و  با شمارۀ  

 :شکل استمیشود و انجام  بدین 

 ورنههه میگهردی از او زیر و زبر          از دل و سههوز دل پههرههههیز كههن    

برای صفحۀ بعد آمده است، باید این نسخه هنوز ادامه یافته باشد. این « وامگیر»چون پس از این غزل، ركابۀ 

هایی در میان غزل ریخته است و گاه رباعینسخه با خط نستعلیق درشت نوشته شده و ترتیب قوافی غزلیات بهم

، در هر دو نسخۀ خطی «ركابه»پردازی قدیم و اصطالح است بنابر روش نسخه هم در آن یافت میشود. گفتنی

این شاعر، پس از به پایان رسیدن هر برگه )یک صفحه در میان( واژۀ نخست اولین بیت صفحه بعد را ذكر كرده 

 است.
 

 نام و نشان خموشی دهلوی
یاد شده كه شاعر این دیوان چون از « خموش»( از چند 647: ص 4، ج4349) سخنورانفرهنگ ر كتاب د 

نیز در حسرت دیدن موطن خوی  بوده است، خموشی « بنگاله»دهلی یاد كرده و هنگام سکونت در شهر 

جداگانه آمده كه « خاموش هندی»و « خاموش دهلوی»نام دو مدخل  فرهنگ سخنوراندهلوی باید باشد. در 

 ام آنها نشان میدهد هر دو یکی هستند؛ چنانکه طبق دیوان و ذكر دو بیت شعر در ادامۀ مقاله نشان دادهشرح ن

 و دهخدا لغتنامۀشده، مولد خاموش دهلی ولی مسکن وی در بنگاله بوده است؛ پس مدخل خاموش هندی در 
در معرفی خاموش چنین آمده  الذریعهنیز به نقل از  دهخدا لغتنامۀهمین خموشی است. در  سخنوران فرهنگ

ۀ چنانکه دیوان موجودش در كتابخان ؛وی در دهلی بوجود آمد و در بنگاله سکونت گزید  :خاموش هندی»است: 

هزار بیت و در قرن سیزدهم هجری قمری نوشته شده است  رای پنجدا دیوان این. است مدعی این بر مشعر ملک

ز با عنوان خاموش هندی است كه چون یک بیت از او به نقل از دهخدا: ذیل خاموش هندی(. مدخل دیگری نی)

فرض كردم همه تقصیر من است / بعد از این گو كه ( »3ی، ج ترك االعالم قاموس و صبح گلشن)دهخدا، نقل از 

، بیان شده كه آن بیت در دیوان مصحَّح ما یافت نمیشود، میتوان احتمال داد دو شاعر «چه تدبیر من است

اند، ی خموش هندی و خموش دهلوی باید باشد یا اینکه بهتر است بگوییم اگر این دو یکی بودههاا ناممتفاوت ب

 های دیوان كامل نیست. براساس این دو نسخه میتوان اندک اطالعاتی از این شاعر یافت. نسخه

 

 ویژگیهای سبکی و محتوایی اشعار خموشی

 الف( سطح فکری د محتوایی
آید كه شاعری با اعتقادات مذهب تشیع بوده و قصاید زیادی در نعت و ستای  و او برمیاز قصاید و غزلیات 

های عرفانی نیز در شعر و بخصوص غزل او پرتکرار است. عشق و عرفان و فنا از اهمّ مدحت علی )ع( دارد. اندیشه

 مضامین غزلیات خموشی بوده و در بخ  قصاید نیز مدح و وصف اساس كار اوست. 

 ها و اصطالحات عرفانی خموشی هاندیش

عشق و عرفان و از آن میان، موضوع مهم مدنظر عطار و مولوی یعنی فنا دو بعد اصلی مضامین و محتوای غزلیات 

خموشی است. امتزاج مضمونهای برخاسته از عشق زمینی و آسمانی در غزل خموشی با عناصر و اصطالحات 

 چهار، در پروردگاردیه و ستای  یشاعر است. او ضمن تحم عرفانی و تصوف خصوصیت اصلی بخ  غزل این
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های عرفانی وی بشکل گزاره و )صلعم( و علی )ع( پرداخته است. اندیشه قصیدۀ طوالنی، به ذكر نعت پیامبر

 :اصطالحات حوزۀ تصوف و عرفان شعر فارسی در بخ  غزلیات این شاعر نمایانتر است

 عرفهههههان تههههههو حههدّ انبیهها نیسههههت   

 
 سبهههحانههک انهههت مههها عهرفناک  

 (6 : صخموشیدیوان )                      

 در خانقهههه و مدرسهههه و زاویهههه رفتهههیم  

 
 ذكر تو شنودیم ازین جمله بیکبار 

 (61 همان: ص)                                
 خموشی با تو خوردم جهام وحهدت را مهدام    ای
 

 تقریر و بیانبهر عارف میکنم این شرح و  

 (31 همان: ص)                               

/  وحدت و كثرت»آنها اصطالحاتی چون  اكثربیشتر غزلیات او در دو حوزۀ عاشقانه و عارفانه سروده شده و در 

/ صدای  / منصوروار، ما و منی دوست، واصل/ ساغر، بادۀ دوست، میکدۀ فیض، می وحدت، بادۀ توحید، خم

/ آینه، رخ، پرده، عشوه  / خرقه و خرابات، كرخی و بایزید / شبلی / اخالص، صدق و صفا، عنایات فنا، حقارجعی، 

خموشی مکرر خود را عارف خوانده  است. بکار رفته(، 96-75 صص )همان:« معشوق و محبوب ازلی / و غمز

 است: 

 سههود ربههود وحههدت بههادۀ جههام بههه عههارف  یاجلوه به یصوف و قانع زهد به زاهد

 (444همان: ص )                               
 قصاید مدحی و منقبتی  

توجه بیشتری داشته و قصاید بسیار زیادی در منقبت امام )ع( خموشی به مدح پیامبر اكرم )ص( و امام علی 

موسی شاه شهیدان امام حسین )ع( و مدح علی ابن »مهم این است كه اشاره به نکتۀ علی )ع( سروده است. 

حضرت مهدی )عج( در میان قصاید مدحی وی دیده میشود. ( و 47، امام موسی كاظم )خموشی: ص الرضا )ع(

های خموشی دهلوی در نعت و مدح پیامبر این است كه همچون قصاید كهن سبک خراسانی، ویژگی قصیده

تنۀ اصلی میرسد و مدح بیت آورده است و سرس به بخ   65تا  45بخ  نسیب و تشبیب )تغزل قصاید( را در 

 نعت پیامبر را چنین گفته است: میدهد؛  نعت پیامبر را سر

 از حشههههر غمههههی بههههه دل نههههداریم   

 احمههههد كههههه بههههه نعههههت او فههههرازم  

 

 داریهههههههم شهههههههفیع مصهههههههطفی را  

 بههههر چههههرخ ز شههههعر خههههود لههههوا را  

 (4 همان: ص)                                   

ویی میداند و بیشترین قصایدش در مدح و منقبت حضرت امام علی گاو خود را شاعری وارسته از قیدوبند تملق

 )ع( است. 

 منم نه شاعر طامع كهه چهون دگهر شهعرا    

 یوله  یعله مرا سهری اسهت كهه بهر سُهدّه      

 

 آراییكنم ز بهر زر و مال محفل 

 فرساییز خامه یاد كنم علم جبهه

 (39و  37)همان: صص                      

 شهیدان امام حسین )ع( چنین داد سخن داده است:خموشی در غم شاه 

 دسههت بههر سههر، نیشههتر در مغههز جههان    

 
 در غهههههم شهههههاه شههههههیدان میهههههزنم 

 (44)همان: ص                                        
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به حضرت « مأمون»ای دیگر نیز خوی  را از جفای زمانه در امان دانسته و ضمن ایهام تناسب در لفظ و در قطعه

 (. 99مان پناه جسته و ایشان را مأمن خود میداند )همان: ص الزمهدی صاحب

 

 اقتفا از شاعران بزرگ

ی هاخموشی هم به شعر عطار و مولوی و خاقانی، انوری و سعدی، مولوی و عرفی شیرازی چشم دارد و هم نوآوری

در دو قصیدۀ زیر از موسیقی كناری )ردیف و قافیه( و زبان و سبک قصاید خاقانی پیروی مضمونی و زبانی دارد. 

 كرده است. 

 ههههیچ، ار ز اههههلِ همتهههی از سهههفلگان مخهههواه     

 

 چیهزی ز چهار عنصههر و هفهت آسهمان مخههواه     

 (64)همان: ص                                      

 انههدتهها بههه دسههتت عاشههقان تیههغ سرافشههان دیههده  

 

 اندچه مردن مشکل است اما چه آسان دیدهگر 

 (46 ص )همان:                                     

وان نفسی كه بیخودی /  خودی یار چو خار آیدت آن نفسی كه با»در شعری به پیروی از غزل مولوی با مطلع: 

 ( رفته است:366)مولوی، دیوان غزلیات: غزل ...« یار چه كار آیدت

 یاریار اندكی خههود یار بههاش چند كههنی 

 نیست صدای حزین در پس این پرده هیچ

 

 تا به كی این بیخهودی اندكی هشیار باش 

 در طلهب یار باش در طلههب یهههار باش 

 (34)دیوان خموشی: ص                      

دانسته است )همان: ص « امام سخنوران كبار»خموشی، انوری و عرفی را بنیکی یاد كرده و عرفی شیرازی را 

 به ریز تیب در است؛ داشته توجه زین حافظ و یسعد شعر به سرا،دهیقص شاعران مقام و نام ذكر بر عالوه(. 14

 و رفتن است یعاشق ۀالزم» :یوحش تیب نیا یرییتغ اندک با دوم مصرع در و داشته نظر «یبافق یوحش» غزل

كرده  ینیو بازآفر دی( را تقل39 ص :یبافق یوحش وانی)د «هست دارید رخصت هم کیورنه ز نزد/ دور ز دنید

 است: 

 نیسههت شههکایت مههرا از سههمتت بیوفهها    

 
 چشم بهم داشتن الزمۀ دوستی است 

 (.44)دیوان خموشی: ص                    

 حجاب خود تو»در بیت زیر نیز به سبک و زبان غزل حافظ و سعدی رفته است و ضمن توجه به شعر حافظ 

جانب نوآوری را فراموش نکرده  ،«را بایز یرو ستین مشاطه چیه حاجت»و سعدی  «زیبرخ انیم از حافظ یخود

 ، شعر را از تقلید دور كرده است: «تمثیل»و با صنعت ادبی 

 ورنهه در حقیقهت كهار    تو خود حجاب خودی

 آرایهههینینهههد اههههل هنهههر در پهههی تهههن   

 

 دو كهههون عینهههک چشهههم اسهههت مهههرد بینههها را     

 ؟چههههه احتیههههاج بههههه مشههههاطه روی زیبهههها را   

 (44)همان: ص                                                    

-خوان موالنا رسیدهمرا از »ست؛ در غزلی نیز صراحتاً بیان میکند كه امولوی  ی،تأثیرگذارترین شاعر بر خموش 

 را برگرفته و مصراع دوم را تغییر داده است: مثنوی( در بیت زیر بعنیه مصراعی از 474 همان ص« )ست...

 یاپههرده عاشههق و اسههت معشههوق جملههه

 
 ارد یپههههها رو را معشهههههوق نینچنهههههیا 

 (447)همان: ص                                  
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 ب( سطح زبانی و ادبی اشعار خموشی  

 آوریآفرینی نو و تمثیلمضمون

 ه اصفهانیبه سبک هندی شباهت دارد. برخی محققان سبک هندی  خموشیخیالی شعر سازی و نازکنمضمو

مقابل نیز كسانی این سبک را حاصل مهاجرت شعرا به هند و دربار  . درانددانسته صفوی عهد شعر مختص را

را تعریف  یسازمضمون اگر بخواهیم(. »17–36 صص :لنگرودیسبک هندی و كلیم كاشانی، ) عثمانی میدانند

 یا ذهنی عناصر با عینی هه هه گاه كنیم، شاید بتوان آن را ایجاد و یا كشف رابطه و پیوند تازه میان امری ذهنی

خموشی نیز در (. 4391پور آالشتی، حسین)« نیست آنها میان پیوندی هیچ ظاهر در كه دانست دیگر عینی

 زبان هند است كه به شیوۀ هندی اشعاری دارد. عران فارسیشمار شا

 بههها تهههالش لفهههظ و معنهههی كهههار نیسهههت  

 همچههو برقهههی كهههان بهههرون آیهههد ز میهههغ 

 

 عاشههههههقم بانههههههگ پریشههههههان میههههههزنم  

 ههههها بهههها چشههههم گریههههان میههههزنمخنههههده

 (49)دیوان خموشی: ص                            

و مضامین بدیع و نازک بیندیشد تا شعرش تازگی داشته باشد.  در این مسیر، شاعر باید تشبیهات تازه خلق كند

درپی و استفادۀ بسیار ازین اسلوب ادبی است. تشبیهات خموشی ی پیهااز مشخصات شعر به سبک هندی، تمثیل

نیز برپایۀ تمثیل استوار شده است. این بیت نیز با تشبیهی تمثیلی، شعر خوی  را به آب خضر هه وجه شبه: آب 

 و جاودانگی هه مانند كرده است و كالم خضم را به آب دهان افعی / مار.  حیات 

 ههههات یخصم به شهعرم كجا رسهد ه كالم

 
 را یبه آب خهههضر چه نسبههت لعهههاب افعه   

 )همانجا(                                                 

در بیت زیر همسو با همین تشبیه و تمثیل، كلک و خامۀ خود را بدلیل داشتن دو زبان به مار مانند كرده است؛ 

 نوک زبان مار نیز دوشاخه میشود: 

 زیهههبگر عهههدو یا مهههن دوزبهههان خامهههۀ ز

 

 انگشههههت مههههار دهههههان در مکههههن كههههه نگفتههههت 

 ( 74)همان: ص                                               

بنابراین شاعر هم تشبیه و تمثیل نو بکار برده و هم از این طریق مضمونی تازه را بیان كرده است. در بیت زیر  

 ای معروف و مهم در بازی شطرنج، مضمونی تازه را بازآفرینی كرده است:  نیز بنابر قاعده

 یدانهههینمههه مگهههر كوشههه  ز یرو متهههاب

 

 نیفههههرز شههههودیهم ادهیههههپ رفتهههههرفتههههه كههههه 

 (75)همان: ص                                               

 محاسهههههب دفتهههههر بهههههه صهههههفر چهههههون

 

 حسههههههابم  در و حسههههههاب  ز رونیههههههب 

 (93 ص )همان:                                     

آفرینی و تشبیه در برخی ابیات نیز شاعر سعی بر ایجاد مضامین تازه دارد؛ در بیت زیر با صنعت اغراق و مضمون

 و تلمیح بیتی جالب خلق كرده است: 

سازی كرده است؛ هركس كه در بد یا نیک خلق بنگرد و در بیت زیر نیز ضمن ایجاد تشبیهی نو و تازه، مضمون

 گرد، آواره خواهد كرد:، بیشک روزگار او را مانند آینۀ سرتراشانِ دوره]تجسس كار خلق كند[

 

 بس كه چشهمم بهر فهراز كهوه دردت گریهه كهرد      

 

 شههد بَههدل بهها نههوح نههام حضههرت موسههای مههن      

 (65)همان: ص                                         



 43-96، صص 4155 خرداد/ 44/ شماره پیاپی سبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(/ 75

 و بههد خلههق هركههه كههرد فلههک     کیههبههه ن نظههر

 

 درش بهههه در سهههرتراش نهههۀیآئ چهههو كنهههد 

 (36 ص )همان:                                     

 یخموش اتیغزل یمعنو و یلفظ عیبد

 بدیع لفظی
 یلفظ عیبدشمیسا  استفاده كرده است. اریبس لفظ و حرف جناس و تکرارانواع از  یلفظ عیدر بخ  بدخموشی 

 از کیهر و كرده میتقس شاعرانه اقتدار ای تفنن روش و تکرار روش س،یتجن روش ع،یتسج روش: فصل چهار به را

روش تجنیس مبتنی بر نزدیکی هرچه بیشتر واكهاست؛ ». است گنجانده فصل سه نیا از یکی در را هاهیآرا

 (.14)معانی، شمیسا: ص « بطوریکه كلمات همجنس بنظر آیند یا همجنس بودن آنها به ذهن متبادر شود

شمیسا روش جناس را در سطح كلمه شامل اقسامی میداند: جناس تام و جناس لفظ، مركب، مضارع، جناس 

 (. 44-55خط، جناس ناقص یا محرّف و جناس اشتقاق و زاید و... )همان: صص 

 

 انواع جناس 

 دارد اضافه آخر ای وسط ای آغاز در ییهاواكه ایواک  یگریاز كلمات متجانس نسبت به د یکیكه  جناس زاید:

جناس زاید و در بیت بعدی نیز  «بود/  معبود و بود/  مقصود» كلمات انیم ریز تیب در یخموش(. 44 ص )همان:

 را خلق كرده است:  الوسطبال / باال: جناس مختلف»میان 

 بههود ودمقصهه ۀقبلهه را مهها تههو یابههرو طههاق

 
 بههود معبههود آن بهههر از دائمههاً مهها ۀسههجد 

 (44)همان: ص                                 

 خنمههههس دههههكنیمهه ارههههانک هههههههرك

 
 دهههههش بههاال تهههههنرس ودهههههخ بههال از 

 (444)همان: ص                                 

( این نوع جناس به كلماتی كه از یک خانواده باشند، اطالق 54: بنابه توضیح شمیسا )همان:  صاشتقاق جناس

 میشود.

 اریههه یا معشهههوق ییتهههو عاشهههق ییتهههو

 
 دارد معشههههههوق را عشههههههق عنههههههان 

 (49همان: ص )                                

در شمار جناس اختالف در مصوت كوتاه قرار  زیر تیدُرد و دَرد در ب جناس محرّف )اختالف مصوّت كوتاه(:

 : ردیگیم

 روهگه  بهاده  بهه  چُست را خرقه نیا بکن رو

 
 دواسهت  آن را تهو  رددَ دوسهت،  یرددُ ۀباد 

 (53)همان: ص                                        

( 14 معانی، شمیسا: ص: هنگامی میان دو كلمه از لحاظ لفظ شباهت كامل باشد، ولی معنا متفاوت )تام جناس

ن است و در به معنای چرخید« دَور»جناس تام شکل میگیرد. در بیت زیر دور جناس تام دارد. در مصرع اول 

 معنی دور باده و گرداندن جام باده را میدهد و مجازاً یعنی جام باده:  « دَور»مصراع دوم به دلیل ساقی، 

 دیه پد شهد  ما صورت كرد دور فلک و چرخ

 
 ماسهت  دوران كهه  دور بهده  وحهدت  یساق 

 (76)دیوان خموشی: ص                       

نامۀ موالناست؛ حجاب و روی؛ و در معنای دوم به معنی موجود در نیپرده در بیت زیر نیز جناس است؛ پرده و 

 این معنی آشکار است: « نال »و « ساز»های به دلیل واژه
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 اراسههتیب سههاز دل پههردۀ در كههه اریهه آن

 
 اسههرار پههردۀ نیهها نههال  همههه بههود زو 

 (93همان: ص )                                 

 

 آرایی و همحروفی واج

 کی( است كه بنابر تکرار 73معانی، شمیسا: ص )ی همحروف ای یهمحرف ،یلفظ عیبد یهاهیآرا از گرید یکی

 زین یبعد تیب تکرار شده است و در اریبس« ز»صامت  ر،یز تیدر جمله است. مثالً در ب ادیبسامد ز باصامت 

 «: د»و « ش»

 كهههههن زیهههههپره دل زوسههههه از و دل زا

 
 بههههر زو  ریهههه زو زا یگههههرد یم ورنههههه 

 (4 دیوان خموشی: ص)                        

 امههروز تههو قشههع از دشهه نشههرو مههرا

 
 اریّهههد دار در نَبُهههد تهههو از ریهههغ كهههه 

 (45 ص )همان:                                 

 بدیع معنوی

 ه،یتشب روش: فصل پنج به را یمعنو عیبد شمیسا ؛اندكرده میتقس یمعنو عیبد و یلفظرا به دو بخ   عیبد

 نیا از یکی در را یمعنو یهاهیآرا از کیهر و كرده میتقس هیتوج و لیتعل كالم، بیترت هام،یا تناسب، روش

ترین ازجمله برجسته ؛(94 معانی، شمیسا: ص) است آورده تناسب روش فصل در را تضاد گنجانده، ماتیتقس

 صنایع بدیعی معنوی در غزل خموشی دهلوی به شرح زیر است:

ایهام: بنابر بررسی غزلیات خموشی، بیشترین هنر شاعر در ایهام و سرس تشبیه است؛ بیشک در ایهام به غزل 

 ییبایز و تناسب اوج به آن تناسب هامیا زین حافظ غزل در كه «مدام» ۀواژ در هامیاحافظ نظر داشته است. 

 :دارد یمعن دو مدام دارد؛ شباهت حافظ زیانگهامیا غزل هیشب یواژگان شبکۀ با زین یخموش غزل در است؛ دهیرس

 را هه تناسبهه  هامیا نیهم زین یخموش(. 554 ی: صمرتضومکتب حافظ، « )شراب»و  «یو دائم یشگیهم»

 است:   بازگفته

 مههدامرقصهند   بههه خانهه یم و بههاده و سهاغر 

 
 یآشههاممههدامچههه رسههد دور   یخموشهه 

 (43دیوان خموشی: ص )                     

 عشههق راه در امهخههورد خههون هههاسههال

 
 از سهههاغر خهههون جگهههر    مهههدام خهههود 

 (44همان: ص )                                 

 یاز منظهر » یمعنا، بهه معنها   نیچهره و در مصراع دوم ضمن هم یبه معن «رو»: در بیت زیر، تام اسنج و هامیا

 آمده است:  «گرید ییو از سو گرید

 را مهههها بدوسههههت رو كههههه هرچنههههد

 
 مییگههههههههههدا ازو دگههههههههههر یرو از 

 (96)همان: ص                                  

 یبهرا  یاهیامدسهت  را آن شهاعران  كهه  دارد یمتعهدد  یمعهان  یفارس اشعار و یعرب زبان در «نیع: »تناسب هامیا

 بها  كهه ( آب و چشهمه  یمعنها  در نیعه : ب ماننهدِ؛ )الف:  دارد معنا دو نیع ریز تیب در. اندداده قرار هامیا ساخت

 : دارد تناسب هامیا بحر و حباب و موج و طیمح

 جهانیتماشها  بهه  ط یمحه  بحهر  آن از ما

 
 میاآمده حباب همچو یول میموج نیع 

 (66 ص )همان:                                 
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دم حضرت مسیح كه جانبخ  اسهت و معنهای دومه     مفید و موهم دو معناست: از آن « از آن دم»در بیت زیر 

 «: از آن لحظه»

 دیههدم مهها در یانفخههه یسههیع چونکههه

 
 میههامههرده خههود از زنههده، دم آن از مهها 

 (15همان: ص )                                 

ایهام ظریفی دارد. چشم به دیدار یکدیگر روشن داشتن و معنهای دوم از همهدیگر انتظهار    « هم داشتن چشم به»

 داشتن. هرچند خموشی از وحشی اقتفا كرده، در خالقیت و ابداع توانمندی خود را نشان میدهد:

 نیسههت شههکایت مههرا از سههمتت بیوفهها    

 
  داشهتن  ههم  بهه  چشم است یدوست الزمۀ 

 (44)همان: ص                                  

 :داردتناسب  هامیبا قربان ا «نییو آ  ی/ ك ردانی: ت یك» زین ریز تیب در
 شهمار  جمهادش  تو رو ستین  یك نیدر هركه

 
 ماسههت قربههان قیههال بَههرَد ره نیبههد كههه او 

 (76)همان: ص                                   
 و شهان یشاعر تخلهص  با ینیآفرهامیا شعرا، انیم عیشا نسبتاً و پرتکرار یراهها از یک: ی(شاعر)نام  تخلص با هامیا

  است؛ دهیآفر بایز ییهامهایا خاموش هه شاید متأثر از موالنا هه تخلص از یخموش است؛ كلمات ریسا با آن یمعنا

 قبهول  خهود  كهن  جهان  بهه  تهو  را ما گفت

 
 كههن شهههیپ یخموشهه رو مههن از بشههنو 

 (19همان: ص )                                

 واژگان است:  نیدر ارتباط با ا« ساز» گریتداع درسازم ،«دمد» و «ین» و «دم» ذكر بنابر ریز تیب درایهام تبادر: 

 اشیبه م جهان  بر خموش دمهمه ین چون

 
  سههازمدر جههان بههه دمههد ازو كههه دم آن 

 (45)همان: ص                                  

 

 هیتشب

 شاعران یادب یسنتها همان امتداد در زین یگاه و است یابداع و متنوع یخموش یهیتشب و یاستعار یهااضافه

(؛ 4سازی وی دارد: پرگار فلک )خموشی: ص هایی مانند این موارد نشان از قدرت تشبیه؛ نمونهاست  ییپ

دل  مصرالف(؛ 1)همان: ص « كتان آفرین »خرام ادارک )همانجا(؛ (؛ شبدیز سبک6گلشن قدرت )همان: ص 

 یعنقا(؛ 44همان: ص ) وصل شربتخانۀشیر اجل؛ (؛ 1و  3 همان: صصدل/ كحل معرفت ) گوش( 61همان: ص)

(؛  95دانۀ وحودت )(؛ 75ال ) ریشمش(؛ 75وحدت ) خمخانۀ(؛ 44همان: ص ) قیتحق ی(؛ پا44همان: ص ) عشق

 (. 436(؛ بادۀ ودودی )455(؛ گل توحید / گنج توحید )94)بادۀ توحید عشق 

 سههههاكن بحههر در صههدف چههون یخموشهه

 
 شههههوار درّ نیههها هههههههم دیهههههرو ازو 

 (1 ص )همان:                                   

 دوسهت   یدو جههان په   یخموشه  باخت

 
  نههرد چههو یهههههست تختههۀ نیههر اسهه بههر 

 (64همان: ص )                                 

  یخههو حههرص از صیحههر زنبههور همچههو

 
  میههههكن وغاههههغ هایههاول شههههههد ردههههگ 

 (47همان: ص )                                

تشبیه تصویری و مركّب: اینگونه تشبیهات در شعر سبک هندی، تشخص یافت و شاعران در پی ساختن 

تشبیهات تازه و بدیع براساس مضامین غیرتکراری برآمدند؛ مضامین و تشبیهاتی كه در شعر پی  از آنان بدان 
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شبه( نامیده شده است و وجه به)تشبیه دارای چند مشبهٌ« تشبیه گسترده»توجهی نشده بود. این نوع تشبیهات 

 سازی در شعر خموشی نیز حاوی چنین طرزی است: (. تشبیه661پورآالشتی: ص)طرز تازه، حسن

 اسهت  ریسه  بهه  خود نقطه همچو یخموش

 
 ارههههپرگ دههههمانن رهیههههدا ردههههگ هههههب 

 (31دیوان خموشی: ص )                     

 نیههههههبب را مهههههانج و افهههالک نهمههههیا

 
 تهههههه بهر خهان ماس   یاثال گهرده همه بر  

 (49)همان:                                          

 جههان وسههفِی بههرِ عقههوبی ز نامههه چههون

 
 برخهوانم  مغهان  ریه پ آن نامهۀ  جهان  به من 

 (467همان: )                                   

خیال انسان را از شناخت معبود به پرندۀ تشبیه جمع: خموشی در بیت زیر از قصاید خوی ، ناتوانی وهم و 

بال و مجروح ماننده كرده است. در حین همین تشبیه، باز تشبیهی دیگر به كار برده و خیال را كوچکِ شکسته

 صفت خوانده است: ، چاالک«جانبخشی»به سیمرغ مانند كرده و وهم را با 

 بههال راهههههههت عصفههههههور شکهههههسته 

 
 ههههههم چههاالکسیهههههمرغ خههههیال و وه 

 (6)همان: ص                                     

های دل میداند كه وقتی بر صورت شاعر روان میشود، گویی كه تشبیه تمثیلی: در بیت زیر، اشک را همان پاره

 گلبرگ سرخی )استعاره از اشک خونین( بر چهرۀ روشن و زالل او روان شده است:

 دو كههون عینههک چشههم اسههت مههرد بینهها را       تو خود حجاب خودی ورنه در حقیقت كار 

 (45)همان: ص                                      

 کی استعاره ارسطو، گفتۀ برطبق»خالصه درآمده است.  شکل به كه دارد یهیتشب یساختژرف استعارهاستعاره: 

 استعاره»به بیان دیگر  (.1 : صراد یوسفی و گلفامزبانشناسی شناختی و استعاره، ) «است شدهخالصه هیتشب

 دو از یکی كه بوده هیتشب استعاره، اصل چه است؛ هیتشب از ابلغ آنکه تینها اختصار بطور است هیتشب همان

استعارۀ مصرّحه  ریز اتی(؛ در اب446 ی: صاولآقدرراالدب، ) «شده حذف آن شبه ادات و شبه وجه با آن طرف

 دایرۀ الجورد، استعاره از آسمان است و ماه تابان نیز استعاره از معشوق:  شودیمشاهده م

 الجههورد ۀریههدا نیههاز مهها تهها كههه زیههخ

 
 میكنهه بخههارا بههه رو میرههه ییمهها و مههن از 

 (74)همان: ص                                 

 تابههههان مههههاه تههههو از هسههههت دمیههههام

 
 یههیبرآ خههوش ناگههه بههه خلههوت نیههدر 

 (99)همان: ص                                 

 نیز استعاره از دنیاست: « دانتجارت»

 آن شهسهههوار همهههت مهههنی بهههه مههها

 
 سهههود میبهههرد یبسههه دانتجهههارت نیهههز 

 (45همان: )                                      

 انسانها درون در هیتشب یگاه میگوید: هیلییو تخ هیمکن ۀاستعار استعاره بالکنایه/ تشخیص: خطیب قزوینی دربارۀ

 را به مشبّه یهایژگیو از یکی نکهیشود و اینم حیتصر مشبّه از ریغ هیان تشبركا از کیچیه به و گرددیم پنهان

 یحسّ ای یعقل تحقّق كه یزیچ مشبّه، همراه نکهیند، با ایکم داللت پنهان هیتشب آن بر میرآویم مشبّه یبرا

 بها اشهک چشهم   آیهد بهرون   های دل كهه مهی  پاره

 

 گوییهههههها گلبرگههههههی در آب روان انداختههههههه   

 )همانجا(                                                     
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 درون، در شدهپنهان هیتشب نیا پس. میبگذار آن بر را بهمشبّه یژگیو آن نام ما تا ندارد وجود باشد داشته

 تنها. شودینم حیتصر ه،یتشب آن به چون ندیوگیم هیكنا آن به امّا. شودیم دهینام هیمکن استعاره ای هیبالکنا استعاره

؛ 435-449 االیضاح، خطیب قزوینی: صصشود )یبه بر آن داللت ملوازم مشبّه ای هایژگیاز و یکیذكر  ۀلیوسب

 . خموشی در ابیات زیر این نوع مهم از استعاره را بکار برده است: (394-394 ی: صصتفتازانالمطول، 

 داد یجههام مهها بههه گههاهینكم ز آمههد عشههق

 
 یمودیریم كه است باده چه باده نیا اربی 

 (73)دیوان خموشی: ص                       

 خهراب  گشتم كه گفت گشود را زبان عقل

 
 ادلم؟هعه  نهمه  ههكه  گفهت  دهیرس یابههخط باز 

 (75همان: ص )                                   

 اهههیّ مه دههه ش سهازت  هههجمل یوشههخم

 
 تهاس ابههرب یوههس عههطم وشههگ را تو 

 (44)همان: ص                                    

موسیقی ) شده است ادی یپارادوكس ریتصو بار از این صنعت ادبی تحت عنوان(: نخستپارادوكسنما )متناقض

 با مخالف است نهفته یقتیحق اش،رفتهیپذ و عرف مطابق و یعاد ظاهر یورا در(. 55 ص :یكدكن یعیشفشعر، 

 رسدیم نظر به متناقض اول وهلۀ در دارد، منافات یعاد منطق و عرف با چون اهتیواقع نیا ارائۀ لذا ظاهر؛ آن

خموشی در توصیف دریای گنگ، این دریا را با ایهام و نوعی . (674 كامیار: ص انیدیوحمتناقضنما در ادبیات، )

 پارادوكس چنین وصف كرده است:

 ههههههزار زمهههههزم شهههههرمنده ز تهههههو  

 
 تردامنهههههههی و شهههههههفیع عهههههههالم   

 (459)دیوان خموشی: ص                     

 ها را برای وصف خورشید عالمتاب طی یک مثنوی بکار برده است:همین زبان و آرایه

 رفتنهههههد همهههههه و تهههههو همهههههانی   

 
 پیهههههههری و هنهههههههوز نوجهههههههوانی   

 (457)همان: ص                               

بودن تضاد است؛  بودن كنایه از گناهکار بودن است كه با شفیع، تردامن «تردامنی و شفیع عالم»در عبارت 

 در مصراع آخر دارای صنعت پارادوكس است. « پیری و هنوز نوجوانی»همینطور 
موشی این تلمیح: تلمیح كه از صنایع ادبی پركاربرد شعر فارسی است، در شعر متصوفه نمود بیشتری یافته و خ

موضوع را نیز به شکلهای تلمیح به آیات قرآن مجید، تلمیح به احادیث نبوی و تلمیح به اشخاص معروف بکار 

 امبریحضرت پ م،یاست؛ حضرت ابراه امبرانیقرآن، بخ  داستان پ اتیبه آ یخموش حاتیتلم اهمّبسته است: 

 اشاره شده است.  شتریب انیم نیا از ی)ص(، حضرت موس

 كههن بهطلهه را قهحهه بههرو اهآسههلهیخلهه

 
 اخگههههر ز را یتجلّهههه آن هینههههیب كههههه 

 (451)همان: ص                                    

 یانههههههه اُمِ یراهههههههساز  آ رونههههههب

 
 یدانهههههب ماهههههاالس عَلَّهههمَ رهههههسّ كهههه 

 (64: ص )همان                                 

أعرف فخلقت الخلق  كنت كنزا مخفیّا فأحببت أن»قدسی و نبوی: حدیث قدسی  ثیحد و اقتباس از حیتلم

 ( را بشکل تضمین و اقتباس جزئی در بیت زیر بیان كرده است: 47: ص 91)بحاراالنوار، مجلسی، ج « ألعرف

 جِههدّ بههه شههربت نیهها تههو جههو یخموشهه

 
 ایهههه اغن «كنههههزاً  كنههههتُ » از یشههههو  

 (19 دیوان خموشی: ص)                       
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 اسههت  آگههاه  كههه او دانههد  یكسهه  نیهها

 
 اسهههت «اهلل مهههع یلههه» سهههرّ محهههرم 

 (457همان: ص )                              

ازجمله  یاریبس متصوفه و هه هیمافهیو ف یدر مثنو یمولو وگلستان  در یسعد مثلهه  را شاعران ثیحد نیا

)میراث  «مرسل یالنب و مقربٌ ملکٌ هیف یسعُنیال وقت مع اهلل یل»: اندكرده تیروا المحجوبكشفهجویری در 

  (. 145: ص 47حدیث شیعه، مهریزی، ج 
. در بیت زیر نیز باشد (هنری) دارای معنای مجازی( زبانی) كنایه سخنی است كه عالوه بر معنای حقیقیكنایه: 

نرد و در شعر از بازی تختهای است برگرفته دادن كه كنایه به معنای یکجا و كامل از دست« درباختن ش  دو»

« در ششدرم. »(455دیوان خموشی: ص )« دربازم «ش  دو» کی به مغان رند با»فارسی كاربرد بسیار دارد: 

)همان: ص « در ششدرم اگرچه ازاین نه بساط چرخ»است: « شدت گرفتاری و نهایت عجز و ناتوانی»كنایه از 

)همان: « ینکار شوره در دانه یخموش»بیحاصل و بیهوده كردن است: (. دانه در شوره كاشتن: كنایه از كار 44

بختی »دادن است:  (. گلی بر سر زدن كنایه از لطف و محبت به كسی كردن یا كار نیکی برای  انجام44ص 

ب(. آفتاب بر سر بام آمدن كنایه وقت اجل و پایان عمر: 47)خموشی، قصاید: « یزن سرم بر یگلندارم آنکه 

كاسه )خسیس و رذل و ممسک( را بکار (. كنایۀ اسمی سیه67)همان: ص « آمد و در غفلتی ت بر سر بامآفتاب»

 (.  55)همان:  ص« كاسهسیهبرو ای چرخ »برده است: 

 سطح آوایی و واژگانی
 الخط نسخۀ خطی قصاید و غزلیات خموشی دهلوی دارای مشخصاتی چون موارد زیر است:رسم

ای )همانجا(؛ رای نشانۀ مفعولی همواره بدون فاصله (؛ ماندۀ بجای مانده653بینی )همان: ص نبینی: به شکل نه 

(؛ به نیز بیشتر به متمم وصل میشود: 656به مفعول موصل شده است؛ مانند: باطالنرا و احمقانرا )همان: ص 

و جه بجای چه )همان:  نوشته شده است: جرا بجای چرا« ج»همیشه به شکل « چ»بکلی، بمعنی )همانجا(؛ واج 

استمراری افعال نیز غالباً متصل نوشته شده است؛ مانند  «می»( و جونک بجای چونکه )همانجا(؛ 443ص 

(؛ ها عالمت جمع نیز متصل 474بینی )همان: ص ( و گاه جدا؛ مانند ردیف می444)همان: ص « میکن نماز»

به جای « رعناء من»(؛ 494ها )همان: ص دیدها بجای دیدهنیز ادغام میشود: مانند « ها غیرملفوظ»غالباً و با 

 (. 494رعنای من )همان: ص 

 : نسخهاز كلمات  یبرخ یامال

 ( 451 ص .....   )همان:امآمده شکار به شاهم صاعد آن باز: ساعد یبجا صاعد

 ( 444 ص )همان: هاللت چون انوار دمید تو یپرتو ازپرتوِ:  یبجا یپرتو

 (9 ص و جم را )همان: یتو تاج ك انیگدا كچکول: كشکول یبجا كچکول

  ب( 45 ص و حشم داشتن   )همان: لیو حواس خ یقوز  بس: است شده نوشته یقو شکل به قوا

 (. 46)همان: ص « از كوی تو با دیدۀ گریان رفتم بسکه»عبارت عامیانه: 
 (. 56)همان: ص  «نان و پنیرحاصل عمر نفهمیده بجز »عبارت عامیانه: 

 (54)همان: ص « گوشی به فریادم نکردهچکس »زبان عامیانه: 

 

 یخراسان سبک مشخصات از استفاده
 ممهههان منهههزل نیوانهههدر جهههو یهمرهههه

 
 سهههفر عهههزم بکهههن و یجهههو یرهبهههر 

 (456)همان:                                     
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 های كهنكاربرد فعل

 :تواند یجا به تاند

 دیكش تاندینم هركس را عشق كمان چون

 
 كمهان  نیا دنیكش تانمیم تو یبازو به هم 

 (464)همان: ص                                

 كردن شنا یدر معنا ییآشنا

 كسههههی در بحههههر او كههههرد آشههههنایی  

 
 كههه او در بنههد سههیم و زر كمههر نیسههت    

 (654)همان: ص                                 

 ارزنههههههدۀ طاعههههههت تههههههو باشههههههم

 
 بههههه خاشههههاک 0رفههههمنمههههیكههههونین  

 (  6)همان: ص                                               

 (.443)همان: ص  بود تو نور جا همه درنگرستم كجا هر

 پیر گردیدی و آمهد بهر سهرت شهیر اجهل     

 
 هنهوز از ضهعف بهاه    6سهقنقوری در تمنّای  

 (64)همان: ص                                  

 

 گرایی در قصایدعربی
سازی و استفاده از صنایع ادبی و سازی و مضمونخموشی در بخ  قصاید توانمندی و هنر بیشتری ازمنظر واژه

های زیر از متن قصاید خموشی است كه نشان از كثرت وجود كلمات عربی بالغی از خود نشان داده است. واژه

 در قصاید وی دارد:
ایقان؛ وجوب؛ نجوم؛ افالک؛ طیَران؛ مسبحان )همان: ص »؛ یرقان، فیض مدحت، ]شاعر عرب[ثناطراز؛ سحبان 

)همانجا(؛ عقاقیر، اجرام سماوی )همان: « اعجاز تو منطق كند ار جذر اصم را»(؛ 7)همان: ص « غالیه/ شم»(؛ 4

(؛ تفاخر، المکان، ثنای ذات واال، معجز، 3، اعجاز، جنت )همان: ص «بدرالدجی»(؛ ذورۀ قدس، معراج، 9ص 

(؛ 65 همان: صتالمیذ ) ،«مستقسی»(؛ 3صعوه، جبرئیل، مستغنی، طواف )همان: ص »الف(،  3)همان: ص 

 كه در بیت زیر با لسان جناس زیبایی خلق كرده است: ]ای دارای صمغ و چربینام درختچه[بلسان 

 در بیت زیر:« اجم»گرایی لفظ در قصیده میشود؛ مانند لفظ هاست كه گاه سبب كهندست واژهازاین

 

 فیتأل ضعف

كالم  یمغشوش و سست باشد؛ مخصوصاً اجزا دیكلمات باهم و ساخت عبارات و جمالت نبا بیترك»گاه در شعر 

                                                      
از مضارع آن  یگریهم شکل د «رُف»است که « روب»مضارع آن  شکلاست که  «رُفت» یماض بن و «رُفتن» مصدر از.  1

   .است داده رخ «ب» به «ف» لیتبدبه مرور زمان  ،یاست که در آن براساس قاعدة تحول زبان

  (.111 ص :وای جسمانی است )نیز رک، دیوان خاقانی. ماهی سقنقور/ سقنقس/ اسقنقور که برای تقویت ق 2

 از فههههیض تههههو چههههرب تهههها بههههه محشههههر   

 

 آفههههههههههرین   بلسههههههههههان لسههههههههههان  

 ب( 5)همان: ص                                         

 مهههاییم كهههه پهههی  از همهههه داریهههم علهههم را  

 

 را اجهههمجهههایی كهههه جگهههر آب شهههود شهههیر     

 ( 4)همان: ص                                              
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در برخهی از ابیهات   (. 44: ص سایشممعانی، « )منتقل شود یوشنرب یخود قرار داشته باشند تا معن یدر جا دیبا

 دارد: اشکال دستوری« در پندم م مرا و»غزل خموشی نیز چنین لغزشهایی هست؛ ازجمله بیت زیر كه 
 دمچهو خورسهن   یمعن نیاز مدواعظ دهد پن امر

 
 نكه  سهرآمد مجلس  نیدر یخود مرا بار درآور 

 (41 دیوان خموشی: ص)                       

را باشتباه بکار برده اسهت تها   « نیَم من»در رویم؛ شاعر « یم»در بیت زیر نیز، باوجود شناسۀ پیوسته دوم شخصِ 

 دو:هم عدم مطابقت نهاد و فعل رخ دهد و هم بیتوجهی به حذف یکی از این 

 عجهب  چهه  بنهالم  تو فراق و فکر از من گر

 
  میه رو حنّانهه  بهه  كه من مین چوب از كمتر 

 (16همان: ص )                                   

 ینحهو  سهاختار  ریز تیب در شود؛یم كالم یناروان و یابیرید سبب تیب ینشیجان محور در كالم نحو یختگیربهم

 :است شده مغشوش تیب

 یدرد یمهه جههام از تههو وحههدت یسههاق یا

 
  را مهها یدههه اریبسهه یدیههام تههو بههه دارم 

 (53همان: ص )                                

 

 بررسی بحور و قافیۀ اشعار
قصاید دیوان خموشی از اوزان و قوافی و ردیفهای آسان استفاده كرده است. اوزان این اشعار نیز همگی در بحور 

پركاربرد شعر كهن است. از ردیفهای فعلی )بشکند، دهد، فرستادی، فرستم، فرستاد، آمده، مخواه، برداشتن، 

رفتم، دارم، انداخته، باش، اندازد، است، میروم( بیشتر از ردیف اسمی / ضمیر و صفت )را، من، او، گره، رفتیم، 

مرتضی علی، آفتاب، سخن و ...( استفاده كرده است؛ فقط در یک قصیده، قافیه را بشکل قصاید سبک خراسانی 

تباه، سواه، نگاه، شناه، باه، اشتباه، سواه، میاه، فداه، راه، ماسواه، ماه، اله، گیاه، سراه، گناه، نیمه»اینچنین برگزیده: 

بااینکه خموی در قصاید از وزن و قوافی صحیح و بدون نقص استفاده كرده، (. 64 همان: ص« )شفاه، قباه و...

 غزلیات او دارای لغزشهایی است؛ ازجمله بیت زیر از مطلع غزلی دارای عیب قافیه است:

 اریههه خلهههوت میمقههه شهههد او هركهههه

 
 اریهه بهها خههود اوسههت اوسههت بهها اریهه 

 (3 ص )همان:                                  

 قاعدتاً كه شده نوشته «غرامد» هیقاف دوم تیب در است، «عمارت و كرامت» مطلع تیبیۀ قاف كه زین غزل کی در

غزلی با مطلع و قافیه و . در یک غزل نیز عیب قافیه دیده میشود؛ باشد «غرامت» دیبا و بوده ناسخ یداریشن سهو

« دیوان نرویم / عمان نرویم»در سه بیت پایانی قافیه و ردیف چنین است: « پیمانه رویم / خمخانه رویم»ردیف 

حاوی نوعی جناس )هم « ن»كنار هم قرار گرفتن دو  (. بدیهی است این نوع عیب قافیه بدلیل در13)همان: ص 

 ست. دیوانه شنیده میشود و هم دیوان( نیز ه

قصیدۀ خموشی نشان میدهد این شاعر به اوزان پركاربرد تمایل بیشتری دارد. شرح اوزان و بحور این  15وزن 

 قصیده بشکل زیر است:  15

 و شکلهای دیگر آن )بحر مضارع(؛ « مفعولُ فاعالتُ مفاعیلُ فاعلن»قصیده در وزن  43

 مثمن و شکلهای مخبون و محذوف(؛قصیده به بحر رمل: فاعالتن و فعالتن )بشکل مسدس و  9

؛ كه یک قصیده فقط هزج مثمن سالم «مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعل»قصیده به بحر هزج مثمن اخرب مکفوف  9

 است. 
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 )بحر هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف(؛« مفعولُ مفاعلن فعولن»قصیده با وزن  5

 قصیده به وزن مفاعلن فعالتن )بحر مجتث(؛ 1

 مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن، بحر منسرح مثمن مطوی مکشوف. قصیده به وزن 6

 

بسیار بندرت استفاده میکند. « سالم»االركان گرای  بیشتری دارد و از اوزان و بحور خموشی به اوزان مختلف

غزلیات خموشی نیز دارای كوتاهی مصراعها، سادگی اوزان شعری )اوزان پركاربرد غزلیات سعدی و حافظ( و 

بیتی هستند و تخلص خموشی را در  7بیتی و غالباً  9تا  5یان محتوا و وزن است. غزلیات  معموالً تناسب م

 غزلیات نیز مدام بکار میبرد و گاه با آن ایهام و صناعات ادبی هم میسازد. 

 

 گیرینتیجه
د كه نتایج در این پژوه  اشعار فارسی خموشی دهلوی در سه سطح فکری و محتوایی، ادبی و زبانی بررسی ش

 اینگونه است كه: 

از منظر فکری و محتوایی، قصاید خموشی غالباً حاوی مدح و منقبت و توصیفات غنایی در بخ  تغزل و تشبیب 

قصاید است. بسیاری از قصاید به مدح حضرت امام علی )ع(، امامان معصوم چون امام حسین )ع( و امام رضا )ع( 

وی به مذهب تشیّع دارد. در واقع قصاید خموشی تماماً شامل ستای  اختصاص دارد كه این نشان از گرای  

درپی حضرت امام علی )ع( و مانند آنها است. بخ  غزلیات خموشی پروردگار، منقبت پیامبر اكرم )ص(، مدح پی

های عاشقانه و صوفیانه و مباحث تهذیب نفس و كه تعداد ابیات بسیار زیادتری دارد، سرتاسر حاوی اندیشه

 ناست. ف

شناسی نشان میدهد خموشی به غزل سبک عراقی گرای  سطح واژگانی شعر خموشی براساس مطالعۀ سبک

الخط دو نسخۀ موجود از شعر خموشی نیز بر بسیاری دارد و زبانی ساده و محتوایی غنایی ه عرفانی دارد. رسم

گفته، غالب اشعار و بخصوص  نویسی استوار است و جز در اندک موارد كه به سبک خراسانی شعرپیوسته

وبوی غزل سبک عراقی بخصوص غزل عطار و مولوی و حافظ بخود گرفته است. هرچند خموشی غزلیات  رنگ

های عربی و تضمینهای قرآنی و احادیث در قصاید و غزلیات  توجه دارد، از سادگی و روانی شعر و از به واژه

 نبوده است.تعابیر عامیانه و مردمی و طب قدیم نیز غافل 

سطح بالغی اشعار خموشی دارای تنوع و ارزش بسیاری است كه براساس بررسی از منظر دان  بیان و بدیع 

نشان میدهد خموشی به آرای  كالم اهمیت میداده و از انواع تشبیه و انواع جناس و بخصوص انواع ایهام در 

تألیف و اشکال دستوری دیده میشود كه از  شعرش بسیار استفاده كرده است؛ البته در برخی ابیات نیز ضعف

ارزش شعر و غزل خموشی نخواهد كاست. نکتۀ مهم دیگر این است كه قصاید خموشی به روش سبک هندی بر 

مضمونهای نو و تمثیل گرای  نسبی دارد. در یک نگاه شعر خموشی تأثیر زیادی از شعر شاعران دیگر داشته كه 

ی از شعر حافظ، مولوی و وحشی بافقی اشاره شده است. اوزان و بحور غزل و های تقلید ودر مقاله به نمونه

قصاید خموشی، تکرار همان اوزان پركاربرد غزل سعدی و حافظ و قصاید سبک خراسانی است. خموشی به اوزان 

و « رمل»و سرس « مضارع»و « هزج»سالم و كامل در قصاید بندرت تمایل دارد و بیشتر از بحر عروضی 

 استفاده كرده است. « ثمجت»

 

 



 74/ های خطی دیوان خموشی دهلویبررسی سبکی و محتوایی نسخه

 برگ نخست نسخۀ خطی قصاید خموشی:

 
 

 برگ پایانی نسخۀ خطی غزلیات خموشی دهلوی:
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 نویسندگان مشاركت
آزاد  دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکده در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره نامه پایان از مقاله این

 داشته عهده بر را نامه پایان این آقای دكتر حبیب جدیداالسالمی راهنمایی. است شده استخراج اسالمی زاهدان

 و ها داده گردآوری در رساله این پژوهشگر عنوان به نادیا سامانی سركار خانم. اندبوده مطالعه این اصلی طراح و

 راهنماییهای و هاداده تحلیل و تجزیه به كمک با نیز آقای دكتر بهروز رومیانی. اند داشته نق  نهایی متن تنظیم

 سه هر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. كردند ایفا را پژوه  این مشاور نق  تخصصی،

 .است بوده پژوهشگر

 

 قدردانی و تشکر

محمد پشتدار شایسته است از استادان گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور تهران، جناب دكتر علی

مزدارانی( كه در تدوین رساله و این پژوه   راهنما( و استادان مشاور رساله )دكتر میرزایی و دكتر حاجی)استاد 

های موزۀ ملی ملک و اند، مراتب تقدیر و تشکر به عمل آید. همچنین از مدیریت كتابخانههدایتگر بنده بوده

 خموشی دهلوی تشکر میکنیم.دانشگاه شهید باهنر كرمان بدلیل در اختیار دادن نسخ خطی دیوان 

 

 منافع تعارض
 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هیچ در اثر این كه مینمایند گواهی مقاله این نویسندگان

 تحقیق این. دارند رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 گزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه طبق

 ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوه  مالی حامیان و منافع احتمالی تعارض

 .میگیرند عهده بر را شده
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آگاه. : تهران هشتم، . چاپ(4391)، شفیعی كدكنی، محمدرضا شعر یقیموس

. به كوش  علی صدرایی خویی. قم: دارالحدیث. 47( جلد 4394) ، مهریزی، مهدیعهیش ثیحد راثیم

 تا(. )قصاید و مثنویها(، تهران: كتابخانۀ ملی ملک. نسخۀ خطی دیوان خموش دهلوی، خموشی دهلوی )بی

تا(، )غزلیات(، كرمان: كتابخانۀ مركزی دانشگاه شهید نسخۀ خطی دیوان خموش دهلوی، خموشی دهلوی )بی

 باهنر كرمان.
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