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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Stylistic studies is considered today as one 
of the most accurate and practical methods of studying literary texts in 
different periods. In this article, the stylistic analysis of the poems of one of 
the poets of the eleventh century AH, named Ziba al-Nisa Begum, nicknamed 
"makhfi", has been introduced.
METHODOLOGY: This research has been done by content analysis and library.
FINDINGS: Ziba al-Nisa Begum, nicknamed Makhfi (1048-1114 AH) is one of 
the poets of the Safavid period in India. Some consider him to have an Indian 
style due to his life in the Safavid era and the existence of some features of 
Indian style in his poems, but the frequency of features of Indian style such as 
sensuality, equation style, etc. does not have a significant frequency in his 
poems.
CONCLUSION:  Ziba Al-Nisa is a lyric poet and his poetic themes are more 
romantic and mystical, but there are also moral and legal themes in his 
poems. Complaints also have a considerable frequency in his poems, one of 
the subjects of which is the complaint against India and the desire to travel to 
Iran, which Ziba al-Nisa introduces as his homeland. The weights of Raml and 
Hazj are more frequent than the other weights in his poems, which are in 
harmony with the themes of his poems. Also local words and word 
combinations related to the land of India can be seen in his poems. He has 
used allusions and similes more than other arrays.
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 مقاله پژوهشی
 شناسیاز منظر سبک « مخفی»متخلص به « النساءزیب»اشعار بررسی 

 
 یاوریمحمد 

 گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور، ایران.

 

 

 

 

 چکیده:
شناسانه امروزه بعنوان یکی از روشهای دقیق و كاربردی بررسی مطالعات سبک زمینه و هدف:

شناسانۀ های مختلف محسوب میشود. در این مقاله به معرفی و تحلیل سبکمتون ادبی در دوره

پرداخته « مخفی»النساء بیگم، متخلص به قرن یازده هجری با نام زیباشعار یکی از شاعران 

 شده است. 

 .ای انجام شده استاین پژوه  به شیوۀ تحلیل محتوا و روش مطالعۀ كتابخانه روش مطالعه:

ه.ق( از شاعران دورۀ صفوی در  4441-4519النساء بیگم متخلص به مخفی،) زیب ها:یافته

او را بعلت زندگی در عصر صفوی و وجود برخی ویژگیهای سبک سرزمین هند است. برخی 

آمیزی، و پیرو سبک هندی میدانند ولی ویژگیهای سبک هندی مانند حس هندی در اشعارش،

 اسلوب معادله بسامد قابل توجهی در اشعار وی ندارد. 

انی است، النساء شاعری غزلسراست و مضامین شعری او بیشتر عاشقانه و عرفزیب گیری:نتیجه

ولی مضامین اخالقی و حکمی نیز در اشعارش وجود دارد. همچنین شکوائیه در اشعار وی 

بسامد قابل توجهی دارد كه یکی از موضوعات آن شکایت از هند و آرزوی سفر به ایران است كه 

به النساء آن را بعنوان وطن خود معرفی میکند. اوزان رمل و هزج بسامد بیشتری نسبتزیب

اوزان در اشعار وی دارند كه با موضوعات اشعار وی تناسب و همخوانی دارند.  همچنین  دیگر

لغات محلی و تركیبات لفظی مربوط به سرزمین هند در اشعار وی دیده میشود. وی از 

 است. ها استفاده كردههای تلمیح و تشبیه بیشتر از دیگر آرایهآرایه

  

 4344دی  51 :دریافت تاریخ  

 4344بهمن  54:  داوری تاریخ   

 4344بهمن  64: اصالح تاریخ   

 4155فروردین  41: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 شناسی، النساء بیگم، مخفی، سبکزیب

 سطح زبانی، سطح ادبی، سطح فکری
 

 :مسئول نویسنده * 

    Yavari1350@yahoo.com

   (64 49)+  
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 مقدمه
زیب الدین محمد اورنگدختر بزرگترین امرراطور هندوستان؛ محی« خفیم»النساء بیگم، متخلص به زیب

زبان هند است. عالمگیر و نوۀ شاهنوازخان صفوی است كه در قرن یازدهم میزیست. وی بزرگترین شاعرۀ فارسی

بن سلطان حسین میرزابن بهرام میرزابن شاه خاندختر شاهنوازخان و نوۀ رستم« دلرس بانو»مادر مخفی 

زیب برخالف پادشاهان قبل از خود،  به شعر و اعیل صفوی از دودمان معروف صفویه است. پدرش اورنگاسم

شاعری عالقۀ چندانی نداشت. اما دیوان شاعران معروف سلسلۀ فارسی را مطالعه و اشعار خوب آنان را یادداشت 

متوقف شد. این كمبود را مخفی جبران الشعرایی ازبین رفت و ورود شاعران ایرانی مینمود. در عصر او مقام ملک

آموزشکده ای تأسیس كرد كه  .گونه كه بر سرپرستی نویسندگان، شاعران و هنرمندان همت گماشتكرد. بدین

ها از عشق مخفی به علما و فضالی زیادی در آن استخدام و مشغول تصنیف و تألیف بودند. پاره ای از تذكره

 اند. رانده خان رازی، حکمران الهور سخنعاقل

مخفی عالوه بر شاعره بودن، حافظ قرآن كریم بود. او به زبانهای عربی، فارسی و تركی تسلط كامل داشت. خط 

 دیوان مخفیو  مرقّع، زیب المنشآت، جُنگنسخ، شکسته و نستعلیق را بسیار زیبا مینوشت. از او آثاری چون 

؛ فرهنگ ادبیات جهان، خزائل: ص 433م ، علیخان: ص النساء مخفی در پرتو كالبجای مانده است )حیات زیب

؛ زنان سخنور، 434سرایان هند و سند، سدارنگانی: ص ؛ پارسی369الکتاب: ص الخواتین، ملک؛ تذكره6366

 (.445مشیر سلیمی: ص 

النساء و تعیین سبک شعری وی اختالف نظر وجود دارد؛ گروهی شعر وی را درخصوص ویژگیهای اشعار زیب

النساء، مقالۀ حاضر، كه براساس دیوان زیبال  تقلیدی و وی را مقلد حافظ و متمایل به سبک عراقی میدانند. كام

است، به بررسی ساختار و ( انجام شده4394)دخت صدیقیان و سید ابوطالب میرعابدینی دكتر میهن تصحیح

 ی و زبانی میرردازد.النساء در سه سطح فکری، ادبشناسی اشعار زیبمهمترین ویژگیهای سبک

 

 سابقۀ پژوهش

به شرح احوال و آثار وی « النساء مخفی در پرتو كالم حیات زیب»( در تحقیقی با عنوان 4395علیخان )

( در 4394افشانی ) ( و قاسمی گل4394پرداخته و به تأثیرپذیری او از حافظ اشار ه كرده است. مشهدی )

الغیب حافظ  النساء بیگم از لساننگاهی به تأثیرپذیری زیب»و « ز حافظالنساء مخفی اتأثیرپذیری زیب»مقاالت 

( در مقالۀ 4341اند. همچنین میر و شکیبایی )به میزان و نحوۀ تأثیرپذیری او از حافظ پرداخته« شیرازی

لنساء، ابا بررسی انواع تشبیه در اشعار زیب« جایگاه و تحلیل تشبیه در دیوان زیب النساء مخفی هندوستانی»

ای نیز بعلت اند كه تشبیهات موجود در دیوان وی پیچیدگی تشبیهات سبک هندی را دارا نیست. عدهاثبات كرده

وجود برخی ویژگیهای سبک هندی مانند اسلوب معادله و تمثیل در اشعارش، سبک شعری وی را سبک هندی 

یانی سبک هندی در غزل زیب النساء بازتاب عناصر زبانی و ب»( در مقالۀ 4341میدانند. صادقی تحصیل) 

النساء در ذیل هر ویژگی ادعا كرده اشعار با ذكر چند ویژگی سبک هندی و استخراج ابیاتی از اشعار زیب« مخفی

 وی به شیوۀ سبک هندی سروده شده است.
 

 بحث و بررسی

 النساءنگاهی به قالبهای شعری دیوان زیب

بند، یک مسدس بند، چهار تركیبقصیده، دو ترجیع 46غزل،  551ل بیت و شام 1565مجموعه ابیات دیوان او 
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 و یک مخمس و چند بیت پراكنده است. 

 النساءجدول قالبهای شعری مورداستفاده در اشعار زیب

مسدس و  بندتركیب بندترجیع قصیده غزل قالب

 مخمس

 ابیات پراكنده

 %55/5 %66/4 %51/4 %66/1 %14/44 %59/74 درصد

 

 ت و مضامینموضوعا

دینی و  عرفان عشق موضوعات 

 مذهبی

-حکمی

 اخالقی

مضامین 

 اجتماعی

 

 وطن مفاخره شکوائیه

 %94/5 %44/5 %44 %43/5 79/54 %54/44 %45 %44 درصد

 

است كه بیشتر بصورت بیان حاالت عاشقانه « عشق»موضوعی كه بی  از همه در اشعار  او وارد شده، عشق: 

د اینکه موضوعات عاشقانه در اشعار او تکراری هستند، سوز و حالی كه در غزلیات او نمایان شده است. با وجو

 وجود دارد و شدت عواطف صادقانه و احساسات خالص او باعث مقبولیت اشعارش در طبع صاحبدالن میشود. 

 ساری بودن عشق در تمام عالم:

 هر ذرۀ موجود كهه در ملهک وجهود اسهت

 
 ۀ عشهق اسهت در پرده نهان بلبهل و پروانه 

 (46)دیوان مخفی: ص                        

 تنههها بههه راه عشههق نههه فرهههاد سههر نهههاد

 
  راهی است راه عشق كهه سهرها درو گهم اسهت 

 (47)همان: ص                                

 خوش فریبنده نگاری است كه در كشور عشهق

 
 كن و مجنهون اسهتهركه را مینگرم كهوه 

 (454)همان: ص                             

 بر سینۀ هركس ز غم عشق تهو داغ اسهت

 
 سههرد اسههت بههر آن آتهه  گرمههای قیامههت 

 (454)همان: ص                              

 تساوی در عشق: 

 نازنینههان را دال شههاه و گههدا یکسههان بههود

 
 در محبت امتیهاز خسهرو و فرههاد نیسهت 

 (464همان: ص )                             

 خسروا از خسروی دور است از فرهاد ننگ

 
 در محبت امتیازی در گهدا و شهاه نیسهت 

 (431)همان: ص                               

 تقابل عقل و عشق:

 ز دانهه  نههام بههردن ننههگ عشههق اسههت

 
 جنههون، زینههت ده اورنههگ عشههق اسههت 

 (45مان: ص                                 

 فههوج غههم عشههق شههبیخون دارد هههر كجهها

 
 پای خود عقهل از آن سلسهله بیهرون دارد 

 (474)همان: ص                               
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 عشههق سههودای جنههونم بههاز دامنگیههر شههد

 
 ام در پههای مهن زنجیههر شههدرشهتۀ دانههایی 

 (441)همان: ص                               

 بیزارم از فرزانگی، مجنهونم و خهواهم مهرا

 
 باشد به بهازار غمهم ههر روز غوغهای دگهر 

 (615)همان: ص                               
 نقد به دان  میفروشهم میخهرم جهنس جنهون

 
 تا بهه ههر بهازار سهودایی دگهر پیهدا كهنم 

 (645)همان: ص                               
 ایمما كه چون مجنون ز سودای جنهون دیوانهه

 
 ایمن و دشهمن فرزانههدوست با اهل جنهو 

 (359)همان: ص                              

در هیچکدام از اشعار وی نشانی از شادی عشق نیست، اشعار او همگی با نوعی سوز و درد همراه است و در واقع 

 جنبۀ غم و اندوه عشق را بیان كرده است. 
 دل ضعیف و غم قهوی تنهها در ایهن عشرتسهرا

 
 دی صهبر همزانهوی مهاوای گر مخفی نبهو 

 (53)همان: ص                                

 دل چو به غم خو گرفت، ترک وفا زو طلب

 
  غم چو به شادی نشست، جور و جفها زو طلهب 

 (59)همان: ص                                

 آشنایی بها غهم جانهان مهرا امهروز نیسهت

 
 استدر عدم این باده را غم در ایاغم كرده  

 (44)همان: ص                                

 غم قوی، محنت فزون و دل بغایت نهاتوان

 
 ای اجل زین زندگانی پس هالكهم بهتهر اسهت 

 (74)همان: ص                                 

 نه از دنیا خسی دارم، نه پروای كسی دارم

 
 دلی دارم سراسر غم، غم دیگهر نمیگنجهد 

 (444)همان: ص                               

 ای از گلهبن مها سهر نهزدشد بهار و غنچه

 
 بلبلی جز مرغ غهم در گلشهن مها پهر نهزد 

 (499)همان: ص                              
 ام خون جگر چندانکه چون مینهای مهیخورده

 
 جای آب از دیدۀ من اشک گلگهون میهرود 

 (664مان: ص )ه                             

 سهههزد مهههرغ چمهههن را مهههاتم اشهههک

 
 كههه گههل خههرم شههود از شههبنم اشههک 

 (647)همان: ص                              

 عاشههقی بایههد بههه كههوی یههار بیمههار آمههدن

 
 داغها چون الله بر دل دیده خونبار آمهدن 

 (364)همان: ص                             
 مهن بس كه شد خون جگهر در زنهدگانی قهوت

 
 برنخیزد بعهد مهردن از زمهین تهابوت مهن 

 (363)همان: ص                              

تأثیر نبوده است ولی همچون بسیاری از معاصران  در حد مفاهیم النساء بیقاره در شعر زیب: عرفان شبهعرفان

، عرفان در شعر او همچون كلی باقی مانده و با وجود اینکه وی حافظ قرآن و در علوم اسالمی متبحر بوده

 بسیاری از معاصران  حاصل سخنوری او و در اولویت دوم قرار داشته است. 

  ای صد مرشد كامل گم استزیر  هر یک خرقه  چشم معنی برگشا ای دل كه مثل آفتهاب

 (44)همان: ص                                 
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 مرده باد آن دل كه از جام بقا مهدهوش نیسهت

 
  سته به آن لب كه از گفت و شهنو خهاموش نیسهتب 

 (467)همان: ص                              

 بگزیدۀ پیر مغان، رنهدی اسهت از بخهت جهوان

 
 كز طفلی  مام جهان زآب رزستان پهرورد 

 (447)همان: ص                              

 رندیم و عشهقبازیم، پهروای كهس نهداریم

 
 بههیم عسههس نههداریم مسههتیم و الابههالی، 

 (343)همان: ص                              

وی با اینکه دختر شاه بود، درویشانه میزیست و از كی  خشک و سرد پدر بیزار بود، به همین خاطر بیشتر به 

گیری كرد )زن از كتیبه تا تاریخ، فرخزاد: ص زهد روی آورده و از هرگونه دلسراری به لذتهای دنیوی كناره

444.) 

 امدختههر شههاهم ولههیکن رو بههه فقههر آورده

 
  زیب و زینت بس همینم، نهام مهن زیهب النساسهت 

 (44دیوان مخفی: ص                         

 بسهههتر ز بوریهههای حقیقهههت نمیسهههزد

 
 آن كس كه در لباس شریعت، فقیر نیسهت  

 (464)همان: ص                               

 اگهر بیهرون نههی یک قدم از خواه  دنیا

 
 بر سرت ترک كهاله فقهر، تهاج كهی شهود 

 (665)همان: ص                               

 در لباس فقهر دارم تهاج سهلطانی بهه سهر

 
 تا بهه چشهم آرزوی خهوی  نشهتر میهزنم 

 (643)همان: ص                              

 درویشی و تنهایی شرط است به هم بهودن

 
 نفسهههی داریگهههر هم سهههلطان اقهههالیمی 

 (334)همان: ص                             

بازی او قائل به پیروی از مراد نیست و از نظر او همراهی در راه عشق شایسته نیست و همراهی را در طریق عشق

 جرم میداند: 
 ره عشق است ای مخفی، مجهرد بایهدت رفهتن

 
 كه گر عیسی بود همدم، رفاقت را نمیشاید  

 (635)همان: ص                              

 بیههها مجنهههون كهههه مخفهههی از نظرهههها

 
 مهههههنم در راه وادی، رهبهههههر امهههههروز 

 (619)همان: ص                              

النساء بتبع خاندان  دارای مذهب اهل تسنن بود؛ ولی بتبع تسامح مذهبی اجداد خود، به زیب :دینی و مذهبی

ذهنیت مثبتی داشته است. بعالوه او از طرف مادر، دارای خاندانی ایرانی و از تبار صفوی مذهب شیعه عالقه و 

بوده است، همچنین تجمع تعداد كثیری از شاعران ایرانی در هند كه بیشتر آنها پیرو مذهب شیعه بودند و در آن 

 شد.  هنگام از جانب دربار صفوی حمایت نمیشدند، باعث ایجاد فضای مذهبی آزاد در هند

النساء تعداد دو قصیده از پنج قصیدۀ موجود در دیوان  را به مدح حضرت محمد )ص( اختصاص داده است. زیب

اش را بطور بعالوه در دیوان او اعتقادات مذهبی شیعیان بسامد زیادی دارد، البته وی نمیتوانسته اعتقادات مذهبی

 نیز مخفی بوده است:  اشعلنی و آشکارا مطرح كند، بنابراین در بیان عقیده
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 به محشر گر گناهت را ببخشد شفقت ایزد

 
  از كف آسان مده مخفی تهو دامهان شهفاعت را 

  (65)همان: ص                              

 سراسر وادی محشر چو دشت كربال گهردد

 
 ز قاتل گر عوض خواهند خون بیگناهان را 

 (14 )همان: ص                                 

 باز امروز دلم سهوی خراسهان رفتهه اسهت

 
  رشتۀ كفر بریده است و بهه ایمهان رفتهه اسهت 

 (75)همان: ص                               

 قسههم بههه كعبههۀ حاجههات احمههد مرسههل

 
 كه بیگنهاهی مهن باعهث گنهاه مهن اسهت  

 (455)همان: ص                              

 از كفر و دین در طریق رهروی بیگانه است

 
 هركه در دین پیروی از آل پیغمبر گذاشت 

 (411)همان: ص                               

 ز بههازپرس قیامههت چههه بههیم ای مخفههی

 
 چهو بههر عفهو گنههاه اسهت مصهطفا باعههث  

 (454)همان: ص                              
 زبان در كام ك  مخفی و پای صهبر در دامهن

 
 شاه والیت دست مهن گیهرد  كه آخر پنجۀ 

 (491)همان: ص                              
 نصیب از كوثر است مخفی بهه روز رسهتخیزبی
 

 آنکه دست دوسهتی بهر دامهن حیهدر نهزد  

 (499)همان: ص                              

 دوسههتی بهها دشههمن آل پیمبههر كههی كههنم
 

 من كهه الف دوسهتی بها ال حیهدر میهزنم  

 (641)همان: ص                                

 آرایی كهنمبا یزیهد نفهس میخهواهم صهف

 
 بههه آیههین شهههادت كربالیههی خههوش كههنم 

 (644)همان: ص                               

 از گههدایان تههوام شههاه خراسههان مههددی

 
 كه چو مرغان حهرم در حرمهت جها گیهرم 

 (694)همان: ص                               

 

  حکمت و اخالق:

 روز ازل چههو گشههته مقههدر نصههیب كههس

 
 چندین به دیگ حرص بجوشد كسی چهرا 

 (64)همان: ص                                 

 چون بنای طاق كسری رو به ویرانهی نههاد

 
 طاق ایوان هوس را طرح بنیادی بس است 

 (95)همان: ص                                

 به عیب كسان دیده بهاز كهنمخفی مبین 

 
 بنگر به عیب خود كه هنرها در او گم است 

 (47)همان: ص                               

 به روز واقعه، صهبر از كمهال دانهایی اسهت

 
 به گنهکار نظهر كهردن از شناسهایی اسهت 

 (444)همان: ص                               

 نومیهههد نبایهههد شهههدن از گهههردش ایهههام

 
 هر شام كه آیهد ز پهی آن سهحری هسهت  

 (443)همان: ص                               



 473-445 صص ،45 پیاپی شماره ،41 دوره ،4155  مهر ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم ناسیش سبک / 495

 چند روزی با غم و محنت بساز و لب ببنهد

 
 هیچ نیشی نیست مخفی كهز پهی آن نهوش نیسهت 

 (467)همان: ص                                     

 بصری استنظر به عیب كسان از كمالِ بی

 
 ظر كهن كهه عهین بیناییسهتبه عیب خوی  ن 

 (439)همان: ص                               

 ترا صرف غم دنیا تمامی عمر شهد مخفهی

 
 به كار آخرت ههم سهاعتی پهرداختن دارد 

 (476)همان: ص                               
 مشو مغرور جاه ای دل كه هر سو گوش اندازی

 
 آیهدصدای گنج قارون زین كهن ویرانه می 

 (631)همان: ص                               

 گر نشاط عمر خواهی با همه یکرنگ بهاش
 

 صلح كن با دیگران، با خویشتن در جنگ بهاش 

 (654)همان: ص                               

 ز بهر نام چه جدّ و برای ننهگ چهه جههد

 
 چو عنقریب نه نامست و نی نشهان از مهن 

 (363)همان: ص                                

النساء در چندین بیت، مسائل حکمی و فلسفی را در اشعارش مطرح كرده است كه زیبكالمی و فلسفی: 

 غنیمتی تقسیم كرد: میتوان آن را به دو گروه تسلیم در برابر تقدیر و جبرگرایی، و دعوت به دم

 خیههال خههام بههرون كههن ز سههر بههرو لیلههی

 
 ن ز بهادۀ ازل اسهتكه مسهتی دل مجنهو 

 (41)همان: ص                                  

 بیهوده مکن سعی كه مخفهی نکنهد سهود

 
 آن را كه ز تقهدیر ازل بخهت زبهون اسهت 

 (457)همان: ص                               
 رضا را با قضا ده كه بس امر محهال اسهت ایهن

 
 كه از تدبیر دست ما سر دست قهدر پیچهد 

 (446)همان: ص                               

 رنجیههدن معشههوق بههه غیههر گنههه یههار
 

 تقههدیر الهههی اسههت كههه تههدبیر نههدارد 

 (471)همان: ص                              

 در ازل تقدیر یوسهف بها زلیخها رفتهه بهود

 
 ورنه شهاهی را گهدایی كهی بهه بهازار آورد 

 (494ص )همان:                               

 بهر روزی مکن اندیشهه كهه مخفهی آخهر

 
 رزق مقسوم رسد گرچه پس و پی  رسهد 

 (444)همان: ص                               

 ایمما و غم در بطن مادر همهره ههم بهوده

 
 ایمخانهههاز ازل بهها ایههن رفیههق مهربههان هم 

 (357)همان: ص                               

 ازل در دل مههها بهههود آن راز كهههه از روز

 
 راز دل گنجینههههۀ اسههههرار خههههدا بههههود 

 (344)همان: ص                               

اعتباری دنیا و غنیمت شمردن فرصت در اشعار او برخاسته از اندیشۀ مرگ است، به همین دلیل است اندیشۀ بی

 كه مخفی آدمی را به اغتنام فرصت میخواند:

 ادۀ نهاب اسهتعمری كه نه با روی خهوش و به

 
 در مذهب ما خانهۀ آن عمهر خهراب اسهت 

 (75)همان: ص                                
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 بهههار و بههاده و بههزم طههرب غنیمههت دان

 

 كه روز، حادث و ایام عمر بهی بهدل اسهت 

 (41)همان: ص                                  

 فرصههت شههمار غنیمههت و داد نشههاط ده

 

 انجهام كهار چیسهتحیران این مباش كهه  

 (445)همان: ص                               

 مکن اندیشۀ ماضی، مشو در فکر مسهتقبل

 

  غنیمت دان همین دم را كهه ایهن دم كیمیها باشهد 

 (446)همان: ص                               

 شیشه را بگشا دهن، ساقی كه اهل ذوق را

 

 یرودآید بر آن عمری كه در غم محیف می 

 (644)همان: ص                               

سو، النساء دخیل هستند، از یکعوامل زیادی در ایجاد موضوعات مختلف شکوائیه در شعر زیبشکوائیه: 

گیری وی شده بود، از طرف دیگر مقام شاهزادگی به وی اجازۀ مجالست با همه سرسختیهای پدر باعث گوشه

 او از اینکه بعنوان یکی از خاندان شاهی گرفتار چنین مشکالتی شده ناراضی است:  كس را نمیداد، بنابراین

 بریههد دسههت قضهها و بههدوخت طههالع مههن

 
 بههه رغههم جههوهر ذاتههم، لبههاس دیههوانی 

 (343)همان: ص                              

 او هیچ چاره و گریزی بجز مطیع امر پدر بودن ندارد: 

 چهه كهنمام ولهی خراب اسم عمل گشهته

 
 كههه هههیچ چههاره نههدارم ز حکههم سههلطانی 

 )همانجا(                                      

توجهی ارج ماندن علما ناراضی است، از جنسیت خود و اینکه بخاطر این موضوع مورد بیاو عالوه بر اینکه از بی

 واقع شود، نیز اینگونه شکایت میکند: 

 هنههرییوسههف مصههر هنههر گشههتم و از بی

 
 صد عزیز است به ههر شههر و خریهدارم نیسهت 

 (469)همان: ص                                  

 تابم و نشهناخت مهرا ههیچخورشید جهان

 

 نظران را نظهری نیسهت افسوس كه صاحب 

 (437)همان: ص                               

اند، بنابراین از دورانی كه در آن زندگی منع كرده ای زندگی میکند كه به دستور پدرش شعرسرایی رااو در دوره

میکند ناراضی است، بعالوه او مجبور است مدام خود را از چشم بدخواهان و حسودان پنهان نگاه دارد و از اینکه 

 نمیتواند از هنر خود بهرۀ كافی ببرد ناراضی است:

 قدر گوهر نیست غواصی كهه دُر آرد بهرون

 
 ایم دریها دُر یکدانههورنه ما ههم انهدر ایهن  

 (359)همان: ص                              

 مههها یوسهههف و كهههس نیسهههت خریهههدار

 

 سهههههرد اسهههههت ز مههههها رواج بهههههازار 

 (374)همان: ص                              

وی از هند ناخشنود است و با وجود اینکه این سرزمین را در پرورش هنر و داشتن هنرمندان بدون نقصان 

 یند، از شرایط حاكم بر جامعۀ هند آن روزگار شکایت میکند: میب
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 ام ظلم و ستم چندان كه از ظلمهات هنهددیده

 
 میروم كز بهر خود جایی دگهر پیهدا كهنم 

 (645)همان: ص                               

 مخفی به غم تا كی توان بردن به سر در ملهک هنهد

 
 دگهر عمر عزیز از دست رفت پیهدا نشهد جهای 

 (615)همان: ص                              

انتخاب تخلص مخفی نیز بنوعی با نشناختن قدر وی در دربار و جامعۀ هند مربوط است، هنر وی هیچگاه از 

 سوی درباریان و حتی پدرش درک نشد، بنابراین او به گمنامی و مخفی بودن تن درمیدهد: 

 گلدر سخن پنهان شدم مانند بو در برگ 

 
 میل دیدن هركه دارد در سخن بینهد مهرا  

 (149)همان: ص                               

 ظاهر مکن حقیقت خود را بهه ههیچ كهس

 
 شهناس نیسهتمخفی كهه روزگهار حقیقت 

 (467)همان: ص                               

 در سر میرروراند. به همین دالیل است كه وی آرزومند ترک دیار و اقامت در ایران را 

: چنانکه گذشت، یکی از موضوعات شکوائیه در اشعار او شکایت از هند و آرزوی سفر به ایران است. مادر او، وطن

النساء در اشعارش خود را بانو، دختر شاهنوازخان صفوی است و بسبب همین پیوستگی است كه زیبدلرس

 آن دارد.  ایرانی میداند و دلبستگی خاصی به ایران و شهرهای

 ای دیده سرشکی كه به یاد وطهن امشهب

 
 خواهم كه زنم چهاک گریبهان تهن امشهب  

 (57)همان: ص                                 

 مخفیا چنهد بهه دل حسهرت دیهدار وطهن

 
 عن قریب است كه در خاک قناعت وطن اسهت 

 (455)همان: ص                               

 اره در جنگ اسهتوجود بی جود من همو

 
 كه مشت اسهتخوان  را بهرم سهوی خراسهان  

 (644)همان: ص                             

 بیههها ای دل دمهههی یهههاد وطهههن كهههن

 
 چههو قمههری نالههه بههر سههرو چمههن كههن 

 (366)همان: ص                               

یاد میکند كه گویی وطن اصلی او ایران بیشترین توجه و میل او به ایران و شهرهای آن است و چنان از آنها 

 است: است و در هند اسیر غربت شده 

 باز امروز دلم سهوی خراسهان رفتهه اسهت

 
  رشتۀ كفر بریده است و بهه ایمهان رفتهه اسهت 

 (75)همان: ص                                 

 وانشد چون غنچهۀ دل در بهارسهتان هنهد

 
 رفههت روح مخفههی گوشههۀ كابههل گرفههت 

 (414)همان: ص                              

 غنچۀ طبعم نمیخندد بهه شورسهتان هنهد

 
 همتههی یههاران كههه از گلههزار كابههل بشههکفد  

 (655)همان: ص                               

 المثل گر ملک هندنشئۀ راحت نبخشد فی

 
 ثههانی اثنههین هههوای بوسههتان ری شههود 

 (664)همان: ص                               
 دردان به غفلت صرف غیهرت شهدتمام عمر بی

 
 به رغم هند یاد گوشۀ ری میتهوان كهردن 

 (364)همان: ص                               
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 دل آشفتۀ مخفی به فن خهود ارسهطویی اسهت

 
  است اما خراسهان اسهت یونهان به هند افتاده  

 (313)همان: ص                               

 ز روی لطف بهه تقصهیر مهن قلهم دركه 
 

 كههه بهها تههو هسههت مههرا نسههبت خراسههانی 

 (346)همان: ص                              
 تو از ملک خراسانی بهه اصهطبلی وطهن سهازی

 
  به خواب شب اگر رنج و غهم هندوسهتان بینهی 

 (347)همان: ص                               

ای كه در آن پنج تجدید مطلع دیده میشود و در مدح حضرت محمد )ص( سروده شده عالوه بر دو قصیدهمدح: 

است. زیب اختصاص داده النساء تنها در یک مورد در پایان یک قصیده ابیاتی را به مدح پدرش اورنگاست، زیب

 است: یکی از دالیل این امر سختگیری و بیتوجهی پدرش به شعر و شاعران بوده

 صههر حیههف نههدارم كسههیبههر در سههلطان ع

 قهران پادشهه حسهن و جهانثانی صهاحب

 

 تا كهه رسهاند بهه عهرض مقصهد اركهان او 

 آنکههه فلههک سههر نهههد بههر خههط فرمههان او

 (359)همان: ص                               

 : مفاخره

 دادت خههدای مخفههی، درّ سههخن وگرنههه

 
 زین گونه نیست درِّی در سهینه بحهر و كهان را 

 (37)همان: ص                                  

 مقبههول عزیههزان شههده ابیههات تههو مخفههی

 
 آخر تو دههی داد دریهن عرصهه، سهخن را 

 (16)همان: ص                                  

 پی  ارباب جواهر قیمهت جهوهر شکسهت

 
 تا دُر معنی نگهارم از دههان تنهگ ریخهت 

 (43)همان: ص                                  
 مبین به چشم حقارت مرا كهه در وقهت سهخن

 
  حدیث كون و مکان، رایهج از دكهان مهن اسهت 

 (451)همان: ص                              

 ام و بههههار تفکههههر دارمنخههههل اندیشههههه
 

 تر از بههار گرانبههارم نیسههتای تههازهمیههوه 

 (469)همان: ص                               

 چهون مهژدۀ وصهلمخفیا شعر دالویز تهو 

 
 تیرگیههههای دل از دیهههده نابینههها بهههرد 

 (477)همان: ص                               

 آفرین بهر جگهرم بهاد كهه در كشهور هنهد

 
 امسهههکۀ نقهههد سهههخن رایهههج ایهههران زده 

 (675)همان: ص                               

 اسهت مشهتری ورنههبه مصهر دههر نمانده

 
 یوسهف ثهانیمهنم بهه حسهن معهانی چهو  

 (343)همان: ص                             

 

 :اشاره  به  هند

النساء بواسطۀ تبار پدری از تركان جغتایی بوده و بواسطۀ اقامت در هند، در فضای فرهنگی هندوستان قرار زیب

است. اقامت  داشته، اما بواسطۀ سیطره و گسترش زبان و ادب فارسی در هند اشعارش را به زبان فارسی سروده

 در هند باعث شده است كه اشاره به هند و عناصر اجتماعی و فرهنگی آن در شعر او بسامد باالیی داشته باشد. 
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 كوی عشق است به ناموس سهالم اسهت اینجها

 
 صد چو محمود به هر گوشه غهالم اسهت اینجها 

 (64)همان: ص                                

 اشهههقیكههم ز بهههرهمن مشهههو در روش ع
 

 كههز رگ و جههان میکنههد رشههتۀ زنههار را 

 (67)همان: ص                                 

 بلبل از گل بگذرد چون در چمن بیند مهرا

 
 پرستی كی كند گهر بهرهمن بینهد مهرابت 

 (36)همان: ص                                

 نشهین تها طهرۀ زلهف تهو دیهدزاهد خلوت

 
 اسههتهنههدو كهرده رشهتۀ زنههار را تسهبیح  

 (74)همان: ص                                  

 نهادان اگهر نبهودی در ملهک هنهد مخفههی

 
 اجزای عمر خهود را شهیرازه گهم نمیکهرد 

 (451)همان: ص                               

 مژده ده بهاد صهبا از مها بهه اربهاب نشهاط

 
 كز سرشک ما زمین هند چون كشمیر شد 

 (441)همان: ص                                

بعضی از تشبیهات رنگ محلی دارد و برای ما ناآشناست. ازاینرو برخی اشعار مخفی به »همچنین در اشعار وی 

نظر ما شیوا نیست؛ چراكه با طرز بیان و نوع كاربرد آنها، آن نوع تركیب و آن جنس سخن آشنایی نداریم. حال 

)مقدمۀ دیوان مخفی: ص « و هندی و گاه افغانی از خواندن آنها غرق لذت میشوندزبانان پاكستانی آنکه فارسی

44.) 

 شهید عشق تو را شب بهه خهواب میدیهدم

 
 كه همچو شعلۀ فانوس در كفن میسهوخت 

 (45)دیوان مخفی: ص                          

 خبهرعمر شد صرف شمار روز عمهر ای بی

 
  ه راچند چون طفهالن نگهه داری حسهاب هفته 

 (16)همان: ص                                 

   

به زنان دیگر همعصر خود امکانات بیشتری جهت النساء بسبب موقعیت خانوادگی خود نسبتزیب اجتماعیات:

مداخله در امور اجتماعی را داشت. لیکن انعکاس این موضوع در دیوان وی از ریاكاری زاهدان، نقد عمومی ظلم و 

 ن و دفاع از مظلومین بدون پرداختن به نمونه و مصداق عینی فراتر نمیرود: ظالما

 مخفیا زنههار خهودبینی و خهودرایی مکهن

 
 كاین پریشانی من بر من ز پندار من است 

 (453)همان: ص                               

 زاهههد تههو و تسههبیح و مههن و رشههتۀ زنههار

 
 ت در بتکدۀ دل كه در آن روی و ریها نیسه 

 (444)همان:  ص                              
 دین اگر این است و ایمان این و اهل قبله ایهن

 
 رشتۀ تسبیح را زنّهار خهواهم كهرد و رفهت 

 (417)همان: ص                             

 رنگ ظلمت بی گرفت آیینۀ عهدل جههان
 

 روشنی و زنگ ظلمهت از دل فهوالد رفهت 

 )همانجا(                                       

 بههه خههون بیگناهههان سههعی كههم كههن

 
 مکهههن روشهههن چهههراغ ظلهههم حجهههاج 

 (456)همان: ص                               
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 جفاجویهها، سههتمکارا، حههذر از آه مظلومههان

 
 كه تیر آه مظلومان، نهان در سنگ اثر دارد 

 (447)همان: ص                             

 د مظلومان حذر مخفی، كه پیراهنز آه سر

 
 به زهر آلوده صد پیکان پنهان در بغل دارد 

 (444)همان: ص                               

 توبۀ مخفهی نهداری بهاور ای ظاهرشهناس

 
  خورد اینک به خهاک تهاک سهوگندی دگهرمی 

 (615)همان: ص                              

 موسیقی بیرونی: وزن

 6غزل،  634استفاده از اوزان شعری در قالبهای موجود دیوان زیب النساء به شرح زیر است: رمل: میزان 

غزل و یک  16ترجیع بند و یک تركیب بند / مجتث:  6قصیده و  7غزل،  456مسدس / هزج:  4بند، تركیب

غزل / متقارب،  9: قصیده / رجز 1غزل و  7غزل و یک مخمس / منسرح:  39قصیده و یک تركیب بند / مضارع: 

 غزل 4خفیف، سریع :هر كدام 

 

 النساء بیگمجدول اوزان مورداستفاده در اشعار زیب

 سریع خفیف متقارب رجز منسرح مضارع مجتث هزج رمل نام بحر

 55/5 55/5 55/5 65/6  54/6 45/46 53/43 17/64 37/14 غزل

 4 4 4 9 7 39 16 456 634 تعداد

دیگر 

 قالبها

4/44% 6/64%    4/1% 4/4%   16/7%   - - - - 

 55/5 55/5 55/5 65/6 %54/4 %44/43 %54/47 %14/55 %14/56 مجموع

 

لنساء در اشعارش برای بیان عواطف و احساسات خود بکار گرفته، با نوعی سوز و درد همراه اوزنهایی كه زیب

گیشان با دیگر بخشهای موسیقی شعر آهنگ آنها مالیم، نرم و یکنواخت است و هماهناست. اوزانی كه ضرب

مانند موسیقی درونی و كناری، روانی و لطافت آن را دوچندان كرده است. بعنوان نمونه در بیت زیر در بحر رمل 

آرایی حروف مثمن مخبون محذوف، ردیف و قافیه )موسیقی كناری( نیز با همراه شدن با موسیقی درونی و واج 

 ده است: بر نرمی شعر افزو« ر»و « و»
 همچو یوسف رو به دیهوارم در ایهن زنهدان غهم

 
 غمگساری كو كه با من رو بهه دیهوار آورد 

 (494)همان: ص                               

و « س»، «ش»آرایی حروف یا در بیت زیر تکرار ردیف و انتخاب قوافی مانند گریان، افغان، پریشان به همراه واج

 چندان ساخته است: مالیمت شعر را دو« الف»
 زاد راه عشق مجنون چشم گریان اسهت و بهس

 
 عاشقان را مسکن و ماوا بیابان است و بس 

 (656)همان: ص                               
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 موسیقی كناری: قافیه و ردیف
است و شعر نامردف  64مورد شعری كه در قالبهای مختلف در دیوان مخفی وجود دارد، تنها  561از مجموع 

النساء بیشتر بوده كه البته بخ  اعظم آن نیز مربوط به بسامد ردیف فعلی  از دیگر انواع ردیف در اشعار زیب

 افعال ربطی میباشد.  
 

نوع 

 ردیف

ردیف 

 فعلی

ردیف بصورت  ردیف اسمی

 ضمیر

ردیف  ردیف بصورت تركیبی

 حرفی

 مورد34 مورد454 مورد 47 مورد55 مورد 645 تعداد

 

 درونی:  موسیقی

 -: دام زاید(/ 656داد ) -(، داد444تاب ) -(، تاب497لب )-(، لب443بار ) -(،  بار3یتیم ) -: یتیمتام تجنیس: 

ویرانه  -(، ویران411ناگه ) -(، نگه 437نیاز )  -(، ناز435ناز )-(، نیاز47باد ) -(، آباد47دون ) -(، گردون3مدام )

قیل  -: قالاشتقاق(/  674زیان )-(، زبان454باز ) -(، ناز 41محنت ) -(، محبت14مجرم ) -: محرم خط(/ 417)

(، 31بیداد ) -(، داد31جم )-: جام مذیل(/  411خلق )-(، خالق344راز دل )  -(، روز 96دیدار )-(، دیده 35)

هستی  -(، مستی69كس )مخفی: -: پسمضارع(/ 344خمار ) -(، خم444محتاج )–(، تاج 466دون )-گردون 

روسیه  -(، روی، سیه 451آبروی )-: آب رویمركب( /443كارم ) -(، پیکارم 455افکار ) -: كار متوج/ ( 346)

 (.466ابر ) -(، بار 459عمل ) -: علمقلب (/434در )  -(، دُر645ّنَفس )  -: نَفَسناقص (/617)

(، هم 99) هوشی و هم دشمن هوش است(، هم دشمن بی14ما زادۀ خاكیم چو خاكیم تو مخفی )تکرار: 

(، من كه دارم بر 443(، در آن زمان كه دلی از دلی جدا گردد )454صبوری دشمن و هم ناصبوری دشمن است )

 (.655جگر صد داغ بر باالی داغ/ داغ كی گردم اگر از داغ گردون بشنوم )

(، شکیبایی 65(، حلقه در حلقه بود سلسلۀ طوفان را )43: دل اگر از ناصبوری از كف ما رفت، رفت )تکریر

(، بنده بنده عشق از دل 444(، قطره قطره، رفته رفته موج طوفان میشود )445شکیبایی كه در راه طلب مخفی )

 (.644و جان خواهد بود )

 آرایی:تکرار واج: واج

 طالههب دانههه در ایههن دام درافتههاد مههدام

 
 دانه كز خال بهود دانهه و دام اسهت اینجها 

 (64)همان: ص                                

 كران و سفر غیر موسهم اسهتدریاست بی

 
 كشتی ما شکسهته و طوفهان مسهلم اسهت 

 (14)همان: ص                                  

 از لب شیرین جانان هركه شیرین لب كند

 
 تا قیامت از لب خود شهیر و شهکر میمکهد 

 (413)همان: ص                               
 چون در این بهازار درمهان یافهت نیسهت درد دل را

 
  درد دل ارزان در این بازار خواهم كهرد و رفهت 

 (419)همان: ص                              

 یههار و سههتم و نههاز و خریههدار و دگههر هههیچ
 

 ماییم و غهم و گوشهۀ دیهوار و دگهر ههیچ 

 (453)همان: ص                               
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 : رد الصدر الی العجز
 كههام طلههب نیسههتم زانکههه نهههان از نظههر

 
 در پی هر كهام ماسهت تلخهی كهامی دگهر  

 (314)همان: ص                               

 از پریشهههانی دل جمهههع نگهههردد هرگهههز

 
 هركههه در سلسههلۀ عشههق پریشههان نههرود 

 (351)همان: ص                               

 گل به بلبل بهاد ارزانهی و بلبهل بها چمهن

 
 زان كه ما را نیست مخفی طاقت ابرام گهل 

 (441)همان: ص                               

 سهانداغ برون زد بهرون گشهت یکهی الله

 
 چنههد تههوان مخفیهها داغ بههه بههاالی داغ 

 (499)همان: ص                               

 از آتهه  غههم شههد دل مهها خانههۀ آتهه 

 
 فههانوس سههر شههمع شههرر خانههۀ آتهه  

 (491)همان: ص                                
 امشب شب وصل است و بهه كهام دل خویشهم

 
 ای صبح خدا را نفسی همهدم شهب بهاش 

 )همانجا(                                       

 

 :ترصیع و موازنه

 نرست سهبزۀ شهوقی ز خهاک هسهتی مها

 
 نههداد نشههئۀ ذوقههی شههراب مسههتی مهها 

 (74)همان: ص                                 

 ای منههور از مههه حسههنت چههراغ آفتههاب

 
 ای معطههر از سههر زلفههت دمههاغ آفتههاب 

 (67)همان: ص                                 

 از درد دلههم مههرغ هههوا را كههه خبههر كههرد

 
 در بههاغ دلههم بههاد صههبا را كههه خبههر كههرد 

 (447)همان: ص                               
 كه صد سودا ز جانان در بغل داردمن و آن سر 

 
  من و آن دل كه صهد نهاوک ز مژگهان در بغهل دارد 

 (464)همان: ص                               

 راز تههو كالمیسهههت كههه تقصهههیر نهههدارد
 

 نههاز تههو پیامیسههت كههه تقریههر نههدارد 

 (473)همان: ص                              

 بهههههه شههههههیدان محبهههههت سهههههوگند

 
 ران مهههههودت سهههههوگندبهههههه اسهههههی 

 (696)همان: ص                               

 آویهههههزی گیسهههههو سهههههوگندبهههههه دل

 
 انهههههدازی ابهههههرو سهههههوگندبهههههه كج 

 (693)همان: ص                               

 

 واژگان محلی
ود دارد و همین ای از الفاظ به آن معنی كه در هند استفاده میشود و در ایران بکار نمیرود، در دیوان او وجپاره

در معنای خوشحالی و « دل شکفتن»موارد است كه گهگاه شعر وی را برای خواننده دشوار میکند. مثالً تركیب 

 شادابی درونی.
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 غنچه صفت شکفت دل از سخن تو مخفیا

 
 تقویت سخن نمهای طبهع سهخن طهراز را  

 (64)همان: ص                               

 باشههد غ از آنشههکفتن دل بلبههل بههه بهها

 
 كه صبح و شام به امید گل صبا اینجاسهت 

 (45)همان: ص                               
 غنچۀ دل بشکفد در سینه چون گهل در چمهن

 
 مژدۀ وصلی كه آرد قاصدم از سوی دوست 

 (454)همان: ص                               

 چههههون غنچههههۀ گههههل شههههکفته بههههادا
 

 داردهههههر دل كههههه غبههههار مهههها نهههه 

 (474)همان: ص                               

 ارزش بودن:در معنای سهل و بی« كارنیست»و تركیب 

   

 

 (45در طریق عشق رو كردن به وادی كارنیست       رو به روی غمزۀ دلدار بودن مشکل است )همان: ص 

 ناشی از جنون: در معنای سختی و دشواری« مشق جنون»و تركیب 

 علههم افراشههت بههه ایههوان فلههک درد آهههم

 
 رتبههۀ كههار مههرا مشههق جنههون بههاال بههرد 

 (477)همان: ص                              

 عقهل از كاسههۀ سههر پهای اقامههت برداشههت

 
 مشهق سههودای جنههونم طههرف صههحرا بههرد 

 )همانجا(                                         
 رفت مخفی حرد از دست و جنون كار نسهاخت

 
 از این بهتر ازین مشق جنون باید كرد بعد 

 (495)همان: ص                               

 عاشقان را همه دم مشق جنون بایهد كهرد
 

 از دل اندیشههۀ بیهههوده بههرون بایههد كههرد 

 )همانجا(                                         

 مشههق سههودای جنههونم بههاز دامنگیههر شههد

 
 مهن زنجیههر شههد ام در پههایرشهتۀ دانههایی 

 (441)همان: ص                             

 :كلمات زنانه

كلماتی كه وی برای اشعارش انتخاب میکند، كامالً مطابق با روح زنانۀ اوست، حیا، شرم، سرمه، حجاب، ابرو، و... 

رد عشق تو شد (، به د44بسامد بسیاری در اشعار او دارند: رنگ من در من نهان چون رنگ سرخ اندر حناست )

(، بوالهوسان ز عاشقی بسته حنا بسی 474(، با شرم كه این گفت و حیا را كه خبر كرد )455دیدۀ حیا گستاخ )

 (.145(، به حنای كف پای تو قسم )346(، كشید همت من سرمۀ حیا در چشم )369به دست )

ویژگی خاص و جدیدی وجود ندارد،  های ادبیالنساء از منظر آرایهدر شعر زیبهای ادبی: صور خیال و آرایه

جز اینکه برخی بعلت وجود برخی خصائص سبک هندی او را پیرو سبک هندی میدانند، اما بسامد این 

اندیشی اشعاری كه به سبک هندی معروف در شعر مخفی باریک»های سبک هندی چندان زیاد نیست. شاخصه

ق، در حد وسواس و به گونۀ بیشتر گویندگان همعصر، است، قوتی چندان ندارد. ظاهراً یافتن مضمونهای دقی

 )مقدمۀ دیوان مخفی، كرمی: م(. « پسند خاطر او نبوده است
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 تشبیه

  حسی یا عقلی بودن طرفین:تشبیه از دیدگاه 

 عقلی -عقلی عقلی -حسی حسی-عقلی حسی-حسی نوع تشبیه

 %54/6 %51/6 %34/57 %51/39 درصد

 

هات عقلی به حسی، بعلت توصیف عوالم عاشقی، بسامد بیشتری به دیگر انواع تشبیه النساء، تشبیدر اشعار زیب

 دارد.

سرندوار نقط بر سر سخن میسوخت )دیوان  /  : حدیث عشق تو را در نامه ثبت میکردم محسوس به محسوس

 (45مخفی: ص 

در سوز و گداز است شمعی است حیات تو كه  /  تا چند توان بود در این خانۀ تاریک  معقول به محسوس:

 (344)همان: ص 

بیقراریهای ما هم كمتر از سیماب نیست  / مخفیا در جستجوی دیدن عنقای وصل  محسوس به معقول:

 (465)همان: ص 

چون نق  خیالی است كه تصویر ندارد )همان: ص  /  مخفی، به خزان ساز كه بستان تمنا   معقول به معقول:

474 ) 
 

 ه و ادات تشبیه تشبیه از دیدگاه وجه شب

 مؤكد مرسل مفصل مجمل بلیغ نوع تشبیه

 %43/5 %31/44 %54/46 %15/63 %54/11 درصد

 

رو كرده است )همان: مردم چشمم ربه گریه كنار یک/  استباز مرغ دل گل آشفتگی بو كرده  تشبیه مجمل:

 (75ص 

شاط من نوایی برنخاست )همان: ص یک شب از مرغ ن /شد خزان فصل بهار و عمر بر شاخ گلی   :مفصلتشبیه 

47) 

زانکه مستان محبت را نهالی دیگر است )همان:   /  بر سر هر سرو چون قمری منال ای مرغ دل تشبیه مرسل:

 ( 94ص 

آفتاب عشق را روشن جمالی دیگر است )همان: ص   /  بر رخ ماه محبت خط و خالی دیگر است :موكدتشبیه 

95 ) 

 تشبیه بلیغ

ای در خواب مستی، نرگس جادوی توست )همان: فتنه /  لی برروی عارض، طرۀ گیسوی توست اسنادی: سنب 

 (77ص 
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(، می وعظ 644(، قطار هفتۀ ایام )699(، جگر حوصله )444(، كشتی چشم )434باغ گریه ) اضافۀ تشبیهی:

(، 65عصیان )(، دفتر 436(، فانوس بدن )614(، ناخن همت )454(، سمندر عشق )344(، گوی اجابت )661)

 (.645(، چرک معصیت )99كشور دیوانگی )

 

 تشبیه به اعتبار مفرد یا مركب بودن طرفین 

 مركب-مركب مفرد -مركب مركب-مفرد مفرد -مفرد نوع تشبیه

 %61/6 %34/1 %46/1 %69/94 درصد

 

 ( 73بر موجۀ آب چون حباب است )همان: ص /   دنیا كه نشیمن من و توست مفرد به مفرد: 

بس گشته مسلسل خط تعلیق و رقاع است )همان:  /  چون پنجه زند شانه در آن زلف كه از ناز فرد به مركب: م

 (45ص 

 (73چون موجۀ باد و روی آب است )همان: ص /  بر روی تو طرۀ پریشان  مركب به مفرد: 

نیست )همان: ص خاكی كه از شراب محبت خمیر  / كنارِ كشت  بیحاصل است همچو كلوخمركب به مركب: 

465) 
 

 طرفین  دتشبیه به اعتبار تعد

 تسویه جمع ملفوف مفروق نوع تشبیه

 %44/1 %65/34 %34/14 %95/4 درصد

 

بوالهوس بنشین، كه آن بدخو سراپا آت  است   / ناز آت ، غمزه آت ، روی زیبا آت  است   تشبیه تسویه:

 (95)همان: ص 

چون غنچه به تن پیرهن صبر دریدیم )همان: ص /  ردم و آخر صد زخم ز هر خار چو گل خو تشبیه جمع:

346) 

حیرتی دارم به روی آب، آت  چون گذشت   / دوش در چشمم خیال آن لب میگون گذشت  :تشبیه ملفوف

 (415)همان: ص 

كه حسن تو سوار و اسب ناز و زلف چوگان شد  / ام روزی سر خود گوی میدان محبت كرده  تشبیه مفروق:

 (445: ص )همان

 

 اقسام دیگر تشبیه 

 تفضیل تمثیل تلمیحی مشروط مضمر نوع تشبیه

 %43/35 %94/4 %47/34 %61/4 %55/34 درصد
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وین چه بوی است كه بر هم زن مشک ختن   /این چه خوی است كه در هم شده بازار گالب    تشبیه تفضیل:

 (44است )همان: ص 

 (647جوهر تیغ به ساییدن سوهان نرود )همان: ص /   ی نشود گل سودای تو از سر به جفای :تشبیه تمثیل

 (644یابد اگر ترشح آب و هوای عشق )همان: ص   /ام از خاک بردمد  نشو نما چو سبزهتشبیه مشروط: 

باشد كه گردش چرخ فرصت دهد شما را )همان: ص  / باید گذاشت در خُم یاران ذخیرۀ عمر    تشبیه مضمر:

66) 

 ( 661ناخدا اگر نوح باشد غرق توفان میشود )همان: ص   /جوش آید تنور دیدۀ غمدیدگان   : گر بهتلمیحی
 

 استعاره

 استعارۀ مکنیه استعارۀ مصرحه نوع استعاره

 %54/46 %41/37 درصد

 

 استعارۀ مصرحه: 

 مصرحه مجرده مصرحه مرشحه مصرحۀ مطلقه نوع استعاره

 %69/15 %44/65 %44/64 درصد

 

كه اندر این گلشن بسی بر بلبالن بیداد رفت )همان:  /از گل این بوستان چشم وفاداری مدار  : ردهمجاستعاره 

 (417ص 

است )همان: ص بادۀ عشق تو از نو در ایاغم كرده  / است باز امشب آت  شوق تو داغم كرده:  مرشحهاستعاره 

75) 

كه رفت رونق بازار گوهرافشانی     بساط خوی  تو مخفی از این دكان بر چین      استعاره مطلقه:

 (343)همان: ص 
 

 استعارۀ مکنیه

 اضافی غیر اضافی استعارۀ مکنیه

 %44/44 %34/33 درصد

 

 ( 357گر ندهد صلحشان زلف پریشان او )همان: ص  / جویی كنند  غیراضافی: حسن و مالحت به هم عربده

(، سراه 454(، بازوی عشق )51دماغ آفتاب ) (،17(، چشم فلک: )11(، دامان شفاعت )65دست قضا ) اضافی:

 (.344(، رگ اندیشۀ خار )355آرزو )

 النساء از نوع فعلی و ایما هستند:بیشتر كنایات در دیوان زیبكنایه: 

 كنایه از موصوف كنایه از صفت كنایات فعلی نوع كنایه

 %54/46 %11/41 %44/73 بسامد
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(، آب 34(، پنبۀ غفلت از گوش درآوردن )34(، به نیم جو ستاندن )34(، آب بر آشیان بودن )6گردن نهادن )

(، كمر بستن به 619(، جل بر خر نهادن )656(،  عنان از كف رفتن )14(، پرده افتادن از .... )15شدن زهره )

 (.374(، درنوردیدن طومار  )379(، حساب به جو جو بودن )355(، گوی چوگان بودن )644كاری )

 

 تلویح تعریض رمز یماءا نوع كنایه

 %6 %7 %45 %77 بسامد

 

محابا خوی  را بر قلب (، بی445در این دیر كهن مخفی ز مجنون است این آیین )همان: ص ایهام و انواع آن: 

(، همچو یعقوب نبی بر سر 643(، چشم امید به راهت نگران خواهد بود )همان: ص 654ایمان میزند )همان: ص 

 (.361(، از مصر زمانه مشتری رفت/ بر مالک چرخ تنگ شود كار )همان: ص 644ص راهم نگران )همان: 

(، وا نشد از ناخن سعیم گره از تار بخت 49صفت شکفت دل از سخن تو مخفیا )همان: ص : غنچهاستخدام

(، سوختم چون شمع عشقم خام میگیرد 449(، شدم به كوی محبت ز خوی  بیگانه )همان: ص 45)همان: ص 

 (.477(، من در این دور مسلسل زهرآشامم هنوز )همان: ص 471)همان: ص هنوز 

 : اسلوب معادله

 دل اگر از ناصبوری از كف ما رفهت، رفهت

 
 پاسههبان در كههار نبههود، خانههۀ درویهه  را 

 (35)همان: ص                                  

 پنجههۀ همههت نگیههرد دامههن یههاس و امیههد

 
 مر رفتهه را چون زلیخا گر به چنگ آریم ع 

 (16)همان: ص                                 

 ضعف اگر غالب نباشد از هجوم غم چه غم

 
 پشه گر باشد جهانی، سهیلی بهادی بهس اسهت 

 (95)همان: ص                                  

 لههذت درد محبههت را ز بیههدردان مرههرس

 
 قدر صحت را نداند هر كه او بیمهار نیسهت 

 (463)همان: ص                               

 گههر پاسههبان نالههه نباشههد، دلههم مبههاش

 
 مفلس بهه راه بادیهه محتهاج پهاس نیسهت  

 (467)همان: ص                              

 

 تلمیح 

(/ 454(، رسیده پایۀ حسنت به معراج )14ای )چون خمیر طینت ما ز آب رحمت كردهتلمیح به آیات و احادیث: 

(، رستم وقت خود است این قوت بازوی ما 34ای باز صحبت وجود عنقاست )ت اساطیری: تا چشم كردهتلمیحا

(53) / 

(، قصۀ فرهاد و شیرین سربسر افسانه شد 661حق به مجنون است، ترک كوی لیلی گر كند ) تلمیحات غنایی:

(، دل آشفتۀ مخفی، 417و رفت )تازه منصوری دگر، بر دار خواهم كرد تلمیحات غیراسالمی و تاریخی: (/ 444)

 (/ 313به فن خود ارسطویی است )

(، الحذر ای نوح از طوفان چشم الحذر 44دیدۀ یعقوب كنعان در فراق از كار رفت ) تلمیحات دینی و اسالمی:

(91 .) 
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نوع 

 تلمیح

احادیث و 

 قرآن

غیراسالمی و  اساطیری

 تاریخی

 غنایی دینی و اسالمی

 434 655 49 63 64 تعداد

 

(، 74(، بوی وصل ار نه كس از باد صبا نشنیدست )79: هیچ بلبل ز گلی بوی وفا نشنیدست )آمیزیحس

(، از باد صبا بوی 454ای از بوی دوست )(، نشنود در بیستون گر نشئه46حسنت نمکی به زخم دل ریخت )

ی، پژمرده و دلگیری (، آشفته و غمگین451(، مخفی و آه و درد دل و اضطراب صبح )461وصالت نشنیدم )

(334.) 

(، سامان 54(، در آب روان مردمک چشم ترم سوخت )45زبان هر مویی فریادی كند ) : بر تن من بیپارادوكس

(، شاد باشد هركه دل در 441(، وعدۀ وصل به بیدادی هجران افتاد )94نشاطی به جز از چشم تری نیست )

(، پای تا سر 477(، ز نو گشتم مسلمان كافر امروز )444دند )(، ز زهر ناب شیرین كام كر414حلقۀ ماتم نهد )

(، صلح كن با دیگران با خویشتن در 649ای پیدا كنم )(، نیست گر فرزانۀ دیوانه659ایم )لذت دردیم ازآن آسوده

(، در لباس فقر دارم تاج سلطانی به سر  649(، هوای عافیت داری قدم در راه محنت نه )654جنگ باش )

(، زنجیر جنون عقل 354( ، ما كه اول راز پنهان و آشکار آموختیم )354، كاول شام، آخر سحر است )(643)

 (.345بشکن )

 

 گیرینتیجه

آلود اكثر ابیات النساء دارند كه با محتوای عاشقانه و غمدو وزن رمل و هزج بیشترین بسامد را در اشعار زیب

د و جامعۀ آن، لغات و تركیبات لفظی مربوط به سرزمین هند نیز در تناسب دارد. عالوه بر اشارات فرهنگی به هن

اشعار وی دیده میشود. بیشترین آرایۀ موجود در دیوان وی دو آرایۀ تلمیح و تشبیه است. ویژگیهای ادبی سبک 

وی را  النساء بسامد باالیی ندارد و به همین دلیل نمیتوانآمیزی در اشعار زیبهندی مانند اسلوب معادله و حس

قاره و دوری از جریانات سبک هندی در ایران شاعر سبک هندی دانست. شاید دلیل این امر زندگی در شبه

النساء مضمون عاشقانه دارد و عشق، بنمایه و محتوای اصلی اشعار اوست. این موضوع در باشد. اكثر غزلیات زیب

ه، بیان دشواریهای عشق و... بیان شده است. اكثر ابیات شعرش خصوصاً در غزلیات بصورت وصف حاالت عاشقان

مسائل اجتماعی بطور غیرمستقیم و با بسامد ناچیز در اشعارش نمود یافته است و نوجویی، دید انتقادی به 

جامعه و اشاره به جنسیت و زندگی شخصی در اشعار وی نمود چندانی ندارد. محدودیتهایی كه بدلیل انتساب به 

او شده است و زندگی در هند، موضوع شکایت وی از این سرزمین و آرزوی بازگشت به  خاندان شاهی گریبانگیر

النساء ازجهت تصاویر و هم ازجهت انعکاس عواطف جنبۀ است. اشعار زیب ایران را در اشعارش وارد ساخته

ثار استادان تقلیدی دارد؛ همچنانکه سرچشمۀ بسیاری از مضامین عاشقانه و عرفانی موجود در دیوان  را در آ

 پیشین میتوان دید.  

 

 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
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 گزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شده اجرا اخالقی اتمقرر 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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