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شناسی نظم و نثر فارسی نشریه علمی سبک   
(بهار ادب) 

 چکیده:
والی کرمانی از شاعران دورة صفوي، معاصر با پادشاهی شاه صفی و شاه عباس    زمینه و هدف:

دوم بوده است. از زندگی او اطالعاتی در دست نیست. تنها یک نسخۀ خطی از دیوان وي در  
کاشان  و  اصفهان  به  سفرهایی  که  میشود  استنباط  اشعارش  از  است.  موجود  مجلس  کتابخانۀ 

قامت کرده است. در این مقاله با معرفی وي و نسخۀ دیوان او داشته و مدتی در این دو شهر ا
 شناسی مورد بررسی قرار گیرد.سعی بر این است که اشعارش از نظرگاه سطحهاي سبک

مطالعه: کتابخانهپژوهش    روش  شیوة  استبه  گرفته  انجام  جامعۀ   اي  شاعر،  دیوان  نسخۀ  و 
برداري شده و مقاله شناسی فیشک آماري تحقیق است که با خوانش آن، موارد سطحهاي سب

 براساس تحلیل فیشها نوشته شده است.
بررسی خصایص سبکی دیوانش نشان میدهد انواع وزنهاي رایج شعر فارسی را استفاده ها: یافته

هاي متداول سبک هندي مثل جنون، تبخاله، حباب، ترکیبات و هاي عربی، واژهکرده است. واژه
اي را استفاده یشین، اصطالحات نجوم، عرفانی، و اصطالحات میخانههاي متکلف سبکهاي پواژه

و  است بدیعی  و  بیانی صنایع اقسام و  انواع و ادبی  هايآرایه از سرشارکرده است. در سطح ادبی،  
مضامین غنایی،    فکري مختصات درهاي تشبیه، استعاره و تلمیح باالترین استفاده را دارند.  آرایه

 مدح و منقبت، عرفانیات، اخالقیات، مضامین تعلیمی، و تاریخ سروده وجود دارد.  
در    گیري:نتیجه که  است  هندي  سبک  متوسط  شاعران  از  والی  گفت  باید  بررسی  این  طبق 
پیرو سبکسبک است. سروده  شناسی شعرش،  بوده  زبانی، در کلیت  دوره  نظر سطح  از  هایش 

هاي ادبی شاعري تواناست و در سطح فکري، به ساخت زبانی ساده دارد اما در کاربرد انواع آرایه
 موضوعات غنایی، عرفانی و اخالقی توجه بیشتر کرده است.

 1399تیر  26 :دریافت تاریخ   
 1399مرداد    22:   داوري تاریخ   
 1399شهریور   04: اصالح تاریخ   
 1399مهر    30: پذیرش تاریخ   
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 :مسئول نویسنده * 
   Drrezaashrafzade@ir.com 
 36630781 )51 98(+

mailto:Drrezaashrafzade@ir.com


JSPPP, (١٤)٣٩-١٩ :٧٠, March ٢٠٢٢ 
Journal of the Stylistics of Persian Poem and Prose 

(Bahar-e- Adab) 
Home page: https://www.bahareadab.com 

 
ORIGINAL RESEARCH ARTICLE 
Stylistic study of the manuscript of the Kermani Vali 's Divan 
 
M. Vafaeinia, R. Ashrafzadeh*, J. Mehraban Ghezelhesar 
Department of Persian Language and Literature, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran. 
 

 
 

ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Kermani governor was one of the poets of 
Safavid period, contemporary with the reign of Shah Safi and Shah Abbas II. 
No information is available about his life. There is only one manuscript of his 
divan in the Library of Parliament. It is inferred from his poems that he 
traveled to Isfahan and Kashan and stayed in these two cities for some time. 
In this article, by introducing him and his version of Divan, an attempt is made 
to examine his poems from the point of view of stylistic levels. 
METHODOLOGY: The research has been done in a library style and the version 
of the poet's divan is the statistical population of the research. 
FINDINGS: An examination of the stylistic features of his divan shows that he 
has used a variety of common weights of Persian poetry. Arabic words have 
used common Indian style words such as madness, herpes, bubbles, 
combinations and conjugations of previous styles, astronomical terms, 
mysticism, and pub terms. At the literary level, it is rich in literary arrays and 
all kinds of expressive and rhetorical industries, and the arrays of similes, 
metaphors and allusions have the highest use. In the intellectual coordinates 
there are lyrical themes, praise and mysticism, mysticism, ethics, didactic 
themes, and the history of the poem. 
CONCLUSION:  According to this study, it should be said that Vali is one of the 
average poets of Indian style who has followed the style of the period in the 
style of his poetry. In terms of language level, his poems have a simple 
language construction in general, but he is able to use all kinds of poetic 
literary arrays, and at the intellectual level, he has paid more attention to 
lyrical, mystical and moral issues. 
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 مقدمه 
ادبیات فارسی ایران در طول تاریخ، خوش درخشیده است و همواره در هر قرنی، ادیب و ادیبانی نامدار داشته  

هاي بسیاري از آثار آنان بر جاي مانده است که اند، نسخهآزمایی کردهاست که در گسترة شعر و نثر فارسی طبع
ادبی، گامی درجهت معرفی ادبیات غنی کشورمان   اند و معرفی و شناسایی این نسخه به جامعۀهنوز معرفی نشده

از نظر سبک از شاعران سبک هندي، معرفی و  شناسی بررسی است. در این پژوهش نسخۀ دیوان والی کرمانی 
 تحلیلی است.  -اي و انجام آن به روش توصیفیمیشود. روش گردآوري اطالعات تحقیق بصورت کتابخانه

 
 ضرورت و سابقۀ پژوهش

 این احیاي که   ماست گذشتگان میراث ارزشمند از بخشی حامل در ادبیات کشورمان، ماندهبرجاي  خ نس از هریک
درمورد والی کرمانی، تحقیقی مدون و مشخص تاکنون وجود ندارد. نام    واجب است. حیطه این محققان بر متون

تذکرة   بار در  تنها یک  او بصورت    پیمانهاو  است. نسخۀ دیوان  با  گلچین معانی آمده  و   نیست  چاپی در دست 
میتواند   این پژوهش  انجام نشده است،  این شاعر، پژوهشی  تاکنون درجهت معرفی کامل دیوان  اینکه  به  توجه 

 درجهت شناخت شاعر نیز مفید واقع شود.  
 

 بحث و بررسی 
 معرفی والی کرمانی و نسخۀ دیوان

اند و در کتابهاي ها نامی از وي نبردهنیست؛ تذکرهدر معرفی زندگی و شعر والی اطالعات کامل و جامع در دست  
ها، نامی از او آمده است. گلچین معانی نامه در معرفی ساقی  پیمانهتاریخ ادبیات ناشناخته است، تنها در تذکرة  

  که   والی  دیوان  از  اي نسخه  وقتی«  دربارة زندگینامۀ او چیزي ننوشته است، اما درمورد نسخۀ دیوان او گفته است
  ناگزیر  باشد،  وي   معرف  تا  نداشت  اي دیباچه  چون  افتاد،  نگارنده  دست  به  بود،   هجري   یازدهم  قرن  اواخر  حریرت

 ).546کردم» (تذکرة پیمانه، گلچین معانی: ص مطالعه دقت  به را اشعارش
 با توجه به اشعارش، او اهل کرمان بوده است. در غزلی گفته است: 

 درد ایــــاغ کشــــور کرمــــان دو شــــخص بــــود
ــرا ــان خ ــن س ــقان بزی ــاي عاش ــو دله ــت چ  گش

 اول چــــو قــــوت گشــــت جمــــالی ز فــــوت او
ــود ــاد بـ ــر نقـــص و عنـ ــالی از سـ  زان پـــس کمـ
ــت ــت گفـ ــزع وقـ ــا نـ ــود ازو دل مـ ــون داغ بـ  چـ

 

ــان ز  ــز مکرشـ ــا کـ ــاغ مـ ــد ایـ ــی شـ ــاده تهـ  بـ
ــا ــاغ مـ ــتان و بـ ــل بسـ ــد و حاصـ ــت امیـ  گشـ
ــا ــراغ مـ ــاه و فـ ــد رفـ ــد پدیـ ــه شـ ــی الجملـ  فـ

 مــــاپیوســــته از کمــــال بــــدي در ســــراغ 
ــا ــرف داغ مـ ــین حـ ــت همـ ــوت ماسـ ــاریخ فـ  تـ

 ) 99(دیوان والی کرمانی: ص                          
» نامیده است که  عندلیب چمن کرمانگفته، خود را «  جعفربن  موسی  بنعلیاي که در مدح  همچنین در قصیده 

 گویا در آنجا ساکن شده است. 
ــد ــا دور افکنــ ــو تــ ــوي تــ ــتم از کــ  بخــ

 آن بـــــــــوم اکنـــــــــون ةمـــــــــرغ آوار
 

ــان  ــۀ حرمـــ ــنم زاویـــ ــتا وطـــ  ســـ
 ســـــتا عنـــــدلیب چمـــــن کرمـــــان

 ) 72(همان: ص                                
قمري زیسته است. اصالت و محل تولد    1100تا    1000با بررسی اشعارش دانسته میشود وي در میان سالهاي  
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زندگی او را آشکار کرد، ردّپاي تاریخ صفوي در دیوان  هاي اصلی که میتوان دورة  وي نیز کرمان است. از نشانه
سال   یافت،  دیوانش  خطی  نسخۀ  در  میتوان  که  تاریخی  آخرین  وصال،    1056اوست.  سراپردة  (محرمان  است 

 ). 216زاده: ص اشرف
با توجه به اشعار، وي مداح شاه صفی و شاه عباس دوم بوده است. در قطعۀ زیر انتقال سلطنت از شاه صفی به  

 هجري قمري صورت گرفته است: 1052شاه عباس دوم را آورده است. این واقعه در سال 
گذار که  شد  وقت  ارثچو  به  صفی  د   شاه 

نهاد  تاج  خویش  صدق  خلف  تارك   به 
تا گفت  و  شاهی  افسر   بخشجسپرد 

 

ب  و  گرفت  که  جد  او ه  ممالکی  از   رسید 
طرب بسوي  گزید  مخلّدسفر   سراي 

شاه   عباس  دولت  مؤیّدبقاي   باد 
 )95(همان:                                               

 یا در ابیات ذیل واقعۀ مرگ شاه صفی را در همان سال آورده است:  
ودود الطاف  مظهر  آن  صفی   سلطان 
کاشان  در  صفر  ماه  یازده   در 

 

بدرود   را  بیوفا  جهان  کرد   چون 
بود  دو  و  پنجاه  و  هزار  جهان   تاریخ 

 (همانجا)                                                   
از دیوان والی کرمانی تنها یک نسخه وجود دارد که در کتابخانۀ مجلس شوراي اسالمی موجود است  و به شمارة 

44516
و تعداد    145از کتب خطی فهرست این کتابخانه ثبت شده است. تعداد برگهاي نسخه    152در صفحات    5280

این نسخه را تیمسار سرلشکر مجید فیروز (ناصرالدوله) به کتابخانۀ   ] صفحه میباشد.290بیت و [  4238ابیات  
خانه ثبت شده، دو مورد شناسی آن که در فهرست کتاباطالعات نسخهمجلس شوراي اسالمی اهدا کرده است.  

 است:
]  این 40در شناسنامۀ نسخه نیز نوشته شده است، ابتداي نسخه چند قصیده از اهلی شیرازي است، از صفحه [

حدود   میشود.  شروع  کرمانی  والی  اشعار  چند   60قصیده،    20غزل،    200نسخه  رباعی،  مثنوي،  چند  قطعه، 
اي نیز در وصف شهادت امام سخه موجود است. همچنین مرثیهبند، چندین مفردات، و دو ساقینامه در نترکیب

 ناتوانیهاي  از  شکایت  آن   ضمن  که  متقارب  بحر  به  ساقینامه  در ساقینامه  «یکحسین (ع) و واقعۀ عاشورا دارد.  
 ازمیان   آن  بقیۀ  و  است  موجود  دیوانش  در  آن  اول   بند  فقط  که  است  بندي ترجیع  ساقینامه  دیگر  و  میکند  پیري 
 . ) 547 تذکرة پیمانه، گلچین معانی: ص(  »است رفته

سبک نظر  سبک  از  دورة  شاعر  والی  قرن شناسی،  اواسط  تا  یازدهم  قرن  اوایل  از  هندي  سبک  است.  هندي 
دوازدهم به مدت صد و پنجاه سال در ایران و هند و آسیاي صغیر رواج داشت که بدلیل مصادف شدن با دورة 

والی جزو ).  795انوشه: ص   فارسی، ادب اند (دانشنامۀرا سبک صفوي نیز نامیدهحکومت صفویان در ایران آن  
شاعران متوسط این سبک است و ویژگیهاي اصلی سبک مثل «نازك خیالی» و «زبان پیچیده» و این موضوع که 

د و این «در شعر شعراي این دوره غالباً لفظ بر معنا چیره شده است و بسیاري از اجزاء موضوع محذوف میباشن
باریک خیال ثمرة  و  ( اندیشی  است»  دورپردازي  و  هندي  بسامد 15  خاتمی: ص  ،بازگشت  ةسبک  شعرش  در   ،(

 هاي سبکی به شرح ذیل است. هاي سبکی شعر او در مؤلفهسبکی ندارد. شاخصه
 شناسی منظومه تحلیل سبک
 سبک زبانی  

اي است که در زبان روي میدهد» (موسیقی «شعر حادثهاند:  زبان اولین عنصر اصلی شعر است؛ چنانکه که گفته
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   دربردارد. سه سطح کوچکتر آوایی، لغوي و نحوي). توجه به سبک زبانی، 3کدکنی: ص شعر، شفیعی
 

 سطح آوایی 
به سطح آوایی، سطح موسیقیایی نیز گفته میشود، زیرا در آن، موسیقی بیرونی (وزن) و کناري (قافیه و ردیف) و 

لفظیموسیقی در بدیع  بررسی میشود.  ونی متن (صنایع  آوایی در سبک )  کاربرد واحدهاي  نحوة  آوایی،  شناسی 
بررسی میشود (سبک زبان  اصوات  و  آواها  بیانی  و کارکرد  نقش  و  زبانی  موقعیت  شناسی (صدا، آهنگ) در یک 

 .) 243فتوحی: ص ها، رویکردها و روشها،  نظریه
اما پرکاربردترین اوزان در دیوان او  اوزان   شعر فارسی استفاده کرده است،اي  موسیقی بیرونی: والی از انواع وزنه

 هزج، مجتث، مضارع، خفیف، رمل هستند. 
ردیف:   و  قافیه  کناري:  واژهموسیقی  انواع  از   کرمانی  در  والی  و ضمایر  قیود، صفات  فعلی، حروف،  اسمی،  هاي 

واژه استفاده کرده است.  و روان هستند. ردیف جملههاي  قافیه و ردیف  او ساده  از  انتخابی  اغلب  نادر است،  اي 
هاي  افعال رایج و اسامی ساده بهره برده است. با شمارش قوافی و ردیفها بطور تقریبی میتوان گفت در انواع واژه

 ) اسمی  قوافی  کاربرد  ( 30قافیه  فعلی  و  نسبت35درصد)  باالتري  بسامد  ( درصد)  صفات  کاربرد  و درصد) 22به   ،
 . درصد) دارند10درصد) و ضمایر ( 20قیود ( 

دارد.   باال  بسامد  فعلی  و  اسمی  ردیف  قافیه،  ردیف همانند  کاربرد  ( در  فعلی  ردیف  ترتیب  ردیف 45به  درصد)، 
درصد) و ردیف حرفی 15درصد) و ردیف ضمیر ( 10درصد)، ردیف صفتی (   15درصد)، ردیف قیدي ( 30اسمی ( 

 صد) آمده است.  در 1اي ( درصد) و ردیف جمله 3( 
درونی: را   موسیقی  واژه  و  واج  تکرار  جناس،  مثل  آوایی  ویژگیهاي  و  است  مربوط  لفظی  بدیع  به  موسیقی  این 

میتوان نام برد. والی کرمانی نیز از تمامی امکانات موسیقی درونی بهره برده است. انواع تکرار آوایی بصورت تکرار  
 العجز در دیوانش دیده میشود. آرایی، جناس، و رّدالصدر الی ، واجواژه

الم (ص 63)، جاه چاه (2(ص  زهر دهر  ـ جناس: جناس مضارع: )/ 40) جناس الحق: نوش نیش (ص10)، دلم 
 ). 15)/ جناس مزید: جنون، مجنون (ص18جناس خط: صبا، سبا (ص /) 8(ص پیمانه پیمانجناس مذیل: 

 ـ تکرار واژه 
صاف  دل  و  صافست  می  و  صافست   هوا 

 
انصاف دل    لیک  ندارد   خوبان 

 )30(دیوان والی کرمانی: ص                        
تست  جان  نیز  جان  و  جانی  جان  تو  پس   زین 

 
بود   احجاب  تو  و  ما  والی  میان   اندر 

 )16(همان: ص                                  
 آرایی در واج «س» ـ واج 

دیده امشب خانه  خرابست  گریه  از   ام 
 

سیه  امشب این  آبست  سر  بر  ما   خانۀ 
 )4(همان: ص                                         

 ـ بصورت رد الصدر الی العجز 
دیده در  بنه  پایی  روان  سر  اي   ام آخر 

شوي  چون  زاهد  مطبوع  او  چشم  اختالط   ز 
 

اختالط  بستان  سرو  با  بود  نیکو  را   آب 
مستان   به  والی  دلت  دارد  شب  و   اختالط روز 

 )27(همان: ص                                           
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 ها واژه شناسیسبک یا لغوي سطح
استفاده کرده    شعر غنایی و عرفانی است،  هاي معهود دوره که ساده، سهل و متناسب باوالی در غزلیات از واژه

را در قصاید آورده است. در غزل و قطعه و رباعیاست؛ واژه بندها دشواري دیده نمیشود. در ترکیب  هاي کهن 
ها مطابق سبک زبانی این قالب که به قالبهاي قبلی اندکی تکلفات شاعرانه بکار برده است، اما در قصیدهنسبت

-تر از دیگر قالبهاست، دشواري زبانی قابل مشاهده است. البته این دشواري در مقایسه با قصیدهاغلب متکلفانه
   تر است. انوري یا خاقانی سادهسرایانی چون 

هاي کهن «زبوان»، «ملوّن»، «زورق»، «سنجاب»،  اي در وصف عید فطر، واژهبراي نمونه در ابیات زیر از قصیده  
یا    نقورقس« مارمولک)»، «ضیاف»، «احتراق»، «مسکایی»، «طنین»، «مندفه»،  پیکر، (نوعی  ترکیبات سیمگون 

سنجابی، مسکایی  دشت  سقالییگلرخ ،  جام  نیالبی،  ان  واژه  کاخ  حمل»،  و  «صید  عید»،  «هالل  نجومی،  هاي 
 «پلنگ سپهر»، «زورق زرین چرخ»، «جرم هالل»، «قوس چرخ» را بکار برده است.  

ــد ــون شـ ــفق ملـ ــون شـ ــد ز خـ ــالل عیـ  هـ
ــ ــه راه کوچ ــد ۀب ــب افکن ــا ز جی ــرب قض  مغ

 بـــه روي بحـــر ز منقـــار بـــوم آســـود شـــام
 بـــراي صـــید حمـــل نـــاخن پلنـــگ ســـپهر

ــ ــومب ــدند نج ــی ش ــناور هم ــل ش ــط نی  ه ش
 لقــاي جــرم هــالل و ظهــور ظلمــت شــب

 پیکـــرنقور ســـیمگونقکـــه اوفتـــاده ســـ
 بـــه احتـــراق شـــیاطین نـــزول تیـــر شـــهاب
 نشـــاط عیـــد درافکنـــد در قلـــوب امـــام
ــتان زن ــو دس ــارت ز له ــوس بش ــن ک ــه لح  ب
 نشـــاط عیـــد چنـــان کـــرد جـــاي در دلهـــا

 افکنــدطنــین کــوس بشــارت ســماع مــی
 ات خــود خرابــاتیبــه شــغل مســتی و لــذ

 

ــه رخ ز  ــان ب ــاخن خوب ــان ن ــه س  یبــاییب
 کلیـــد روزه چـــو معـــزول شـــدي زبـــوانی
 بـــه روي بحـــر پراکنـــده گشـــت مرغـــابی
 ز تیــــغ کــــوه برآمــــد بشــــکل قالبــــی
 چـــو گشـــت زورق زریـــن چـــرخ گردانـــی
ــه دشــت ســنجانی ــن کهن ــان نمــود ازی  چن
 ز کســب صــید ضــیافی بشســت اعرابــی

ــر  ــو تی ــودي چ ــرخ نم ــوس چ ــابیز ق  پرت
ــکایی ــام مسـ ــافی و جـ ــادة صـ ــواي بـ  هـ
ــقالیی ــان ســ ــی و گلرخــ ــان خلخــ  بتــ

ــد ز ــه ش ــه گرانمای ــنس غص ــه ج ــابی ک  نای
 بــه صــحن محفــل ســکان کــاخ نیالبــی
ــی ــیخ محراب ــه ش ــه و خرق ــر مندف ــه فک  ب

 ) 102(همان: ص                                
واژههاي عربیواژه از  مثل  :  الصنمهایی  الحذر  )،2(   بیت  ( 4،115(   الحذر  دارالشفا   ،(22  ،2 ) بوالهوس  و   ،(72 (

 اند. استفاده کرده است که دشواري ندارند و در شعر فارسی متداول شده
 موارد زیر براي نمونه آمده است: 

 » ـ «حبذا
فلک  حبذا  االافالکی آن 

 
میدان  فلکش  فراز   ست ا  که 

 )81(همان: ص                                 
 العین» و «مهبط الطاف» ـ  «قره

تراقره ایزد  داد  که   العینی 
 

بگو   سبحانی  الطاف   مهبط 
 )97(همان: ص                                   

واژه پربسامد  کاربرد  هندي:ـ  سبک  مانند  واژه  هاي  هندي،  سبک  پرکاربرد  و  هاي  جنون،  حباب،  تبخاله، 
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ها ،. در کاربرد واژههاي سبکی دیوان والی است که نشان میدهد او شاعر  سبک هندي استخمیازه از شاخصه
 سازي دیده میشود. مانند موارد زیر: نیز مضمون

 «جنون» 
بگشا  غمی  عقد  جنون  دست  اي  کارم  از   بیا 

 
مشکل  از  ترسانم که  خیره  عقل   پسندیهاي 

 )39(همان: ص                                              
   

ما سر  از  جنون  داغ  گل   بشکفت 
بود  دل  رسیدي  ما  درد  به  که   یاري 

 

ما  دفتر  از  نخوانی  وفا  حرف   جز 
ما بر  از  گرفت  کناره  نیز   او 

 )72(همان: ص                                       
 «تبخاله»   

اوفتداي   که  سراغم  مگیر   بوالهوس 
 

ما  نام  ذکر  از  تو  زبان  بر   تبخاله 
 (همانجا)                                           

  
شد  حباب  خضرش  چشم  به  تا   تبخاله 

 
با  رشک  این  از  عداوت  بسی  را  است  ما   تب 

 )10(همان: ص                                       
 «تبخاله» و «حباب»    

پرد  همین در دل مرا نبود حباب خون دل والی  تا  دل  تبخال  ةز  بود   آتش  ۀچشمم 
 )25(همان: ص                                         

  
 خانۀ ما بـر سـر آب اسـت دایـم چـون حبـاب  سوخت عشق موم به را  والی که زینسان جهان در

 ) 4(همان: ص                                       
 خمیازه 

 آمـد را نصـیب چنان کیف می از شـبنم گلسـتان
 

 آیـدکه طفل غنچـه را وقـت سـحر خمیـازه می 
 ) 15(همان: ص                                     

 اصطالحات نجوم ـ 
ــت  ــت قامـ ــتچراسـ ــده از زلفـ ــی خمیـ  والـ

 
ــت  ــب محاقیسـ ــد ذنـ ــو ز عقـ ــالل را چـ  هـ

 ) 12(همان: ص                                    
 ـ اصطالحات موسیقی

ــراب از آن واال ــد مض ــت میزن ــانون محب ــه ق  ب
 

 آیـــدکـــه از هـــر تـــار آن مضـــراب آواز تـــو می 
 ) 19(همان: ص                                       

 اياصطالحات میخانه -
شراب روي  به  تا  گشودم  چشم  شیشه   چو 
می خم  چون  وفات  از  بعد  که  باده   بیار 

دهانپیاله بازماند  خمیاره  ز   وار 

شراب   سبوي  چون  ماندیم  میکده  کنج   به 
شراب  بوي  به  زیستن  توان  سال   هزار 

ره   از  کشیدیم  شیشه  چو  بس   شرابز 
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 )3(همان: ص                                             
 سطح نحوي 

در سطح نحوي مطابق سبک دوره (سبک هندي) شعر سروده است، اما نکات زیر در دیوان او برجسته است که 
 نشان میدهد شاعر در ساختار نحوي به سبک دورة خراسانی نیز توجه دارد.    

 ـ کاربرد «اندر» بجاي «در»     
فزون چون شورمّشود ه  گیرد   جگر  در  عشقم  م 

 
افزون شود چون  دود  خار  که  اندر  گیرد   آتش   تر 

 
 ـ کاربرد «همی» بجاي «می» بر سر فعل     

آري  همی  زبان  بر  ما  وصال   وعدة 
 

است  یاسین  نون  همچو  ناهید  حرف   لیک 
 )66(همان: ص                                       

 کاربرد همی بجاي می بر سر فعل 
نجوم  شدند  همی  شناور  نیل  شط   به 

 
زورق    گشت  گردانی چو  چرخ   زرین 

 )103(همان: ص                                    
    ).112(  برفروز )، 111( برافروخت ، ) 65( فروبرم، ) 48(  فروکشم  ـ کاربرد افعال پیشوندي:

شبگیر توان کرد ولی )،  117(   به مستی توان کرد منزل به سرمواردي مثل:    فعل غیرشخصی و وجه مصدري:  -
 ). 22(  تا چند توان کرد نگهبانی خاطر )،128(   منزل کو

کردن  نمایی میتوان کردن دال در عاشقی نشو و میتوان  قبایی  طرف  بر  چاك   گریبان 
 )46(همان: ص                                       

دردمندان   به گل ریاض طبع تو چه نکهتست والی صداع  به  آید  خوش  او  شمیم   که 
 )43(همان: ص                                         

کهن ساخت  با  دعا  فعل  استعمال  من:  ـ  جان  پایت  خاك  فداي  بادا  جاوید  ،)80(ص  گفتمش  بادا  لطف    سایۀ 
 ).97(  آفرین بادا به اقبال شهنشه آفرین ،) 84(ص

بادا  تو  آل  محبان  عدوي   سر 
 

دهان   در  دانه  چو  حوادث  سنگ  زیر   به 
 ) 103(همان: ص                                           

این شعله میفروز از    )،4(   و شعبه میفروز که داغ دل ما گعشق  ـ کاربرد پیشوند نفی در اول فعل: مانند مصرعهاي:  
 میفزاید از سواد زلف میمش نور )،  22( باش دریا از جنون کف میکن و عمدا مریز    )،8(   این پس که بس ماست

 ). 47(  عین
مریز  والی گذشت از این و آن ۀهاي گریهاي  بیجا  را  خویش  آبروي  کو   پیش 

 )22(همان: ص                                    
والی فتاده است به دام غزال   )،14(   از مژگانفتاده آتش در خرمن والی که  ـ حذف حرف اول فعل: مواردي مثل:  

در گردنش    )،124(   تو همچو خسی فتاده در گردابی  ،) 100(   ز ضرب تیغ زبانم فتاده بود نخست،  ) 25(   خویش
 ). 137(   فتاده شد از هاله پالهنگ

 ـ آوردن می بجاي «ب» سر فعل امري
ــرقص  اگــر مســتی چــو بــا مســتانه میــرقص ــه میــــ ــا در میخانــــ ــجد تــــ  ز مســــ
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 نــاتوان کنــدوالــی چــو در عشــق تــرا 

 

 ) 26(همان: ص                                           
ــق ــان خلـ ــی گمـ ــه نباشـ ــان کـ ــال آنچنـ  مینـ

 ) 31(همان: ص                                          
 ویژگیهاي سطح ادبی دیوان 
ده است، انواع و اقسام صنایع  بیانی و بدیعی در شعر او  شناسی شعر فارسی بهره بروالی از تمامی امکانات زیبایی

 آمده است. 
 

 صنایع بیانی  
بسامد تشبیه در دیوان او چشمگیر است و باالترین فراوانی را دارد. این آرایه را به گفتۀ شمیسا میتوان   تشبیه:

). والی نیز پیرو سبک هندي آن را بکار  298: ص  شناسی شعر، شمیساسبکاساس سبک هندي پنداشت (
 برده است. انواع تشبیه به تعدد در اشعارش تکرار شده است. 

درصد) آمده است. تشبیه مرکب با   20درصد)، تشبیه مجمل (   25درصد)، تشبیه مفصل (   45انواع تشبیه بلیغ (
 درصد آمده است.  5بسامد کمتري در حدود 

)، نخل وصل 26(  دریاي عشق ، ) 25(   آه صرصر  ،)16ق (صعش  زورق)، 6)، شمشیر ابرو ( 4(  عشق مومتشبیه بلیغ: 
 و غیره. ) 129)، ملک خرد ( 37(  بحر عشق)، 12(  عشق ۀقمارخان)، 54( سرو قامت)، 37( 

است. در هر   در تشبیه مفصل و مجمل نمونۀ زیر از قطعات شاعر انتخاب شده است که در وصف شب و تاریکی
بیت یک تشبیه بکار برده است. ناگفته نماند، ابیات از نظر سطح زبانی نیز قابل توجه است که به سبک خراسانی 

 متمایل است.  
ــان ــاق گشـــت نهـ ــرخ از محـ ــو روي گلـــرخ چـ  چـ
ــان ــو مظلومـ ــش چـ ــل جهـ ــارت خیـ ــور غـ  ز جـ
 هـــو اگـــر نشـــد الکـــن چـــرا چـــو ماتمیـــان

ــم ــواس کــ ــراس حــ ــراي هــ ــر بــ ــانمگــ  ظرفــ
ــیاه ــدچرســ ــدي گــ ــا حــ ــید تــ ــب رســ  ی شــ

ــعل ــروغ شــ ــود ۀفــ ــت دوام بــ ــش از ظلمــ  آتــ
 زنگــی اســت قیرانــدام ۀمگــوي شــب کــه ســین

 یـــار ةماهســـت همچـــو طـــر ةحجـــاب چهـــر
ــم ــر هـ ــد و از سـ ــد بریـ ــذر افتـ ــه رهگـ ــان بـ  طپـ
ــل ــه مثـ ــی بـ ــر زنـ ــد اگـ ــوان دیـ ــی نتـ  ز تیرگـ

 

ــن  ــد از مکمـ ــارت درآمـ ــه غـ ــگ بـ ــپاه زنـ  سـ
 جهــــان فکنــــده پــــالس ســــیاه در گــــردن

 شــــان نمیکنــــد شــــیوننمــــوده مــــوي پری
ــاف ک ــریمنحلحـ ــید اهـ ــر کشـ ــر سـ ــی بـ  لـ

 که صـد چـو منظـر خورشـید اگـر شـود روشـن
ــن ــی روغـ ــراغ بـ ــان چـ ــه بسـ ــعیف لمعـ  ضـ

 تــنمگــوي شــب کــه بــود اژدهــاي قطــران
ــد ــو دی ــت همچ ــار اس ــارض ی ــاب ع ــن ةنق  م

 و مــرغ دوختــه چشــم ار جــدا شــود زو کــنچــ
ــوزن ــران سـ ــم مبصـ ــه چشـ ــل بـ ــاي میـ  بجـ

 ) 100(همان: ص                                    
 تشبیه مرکب: در نمونۀ زیر در وصف معشوق گفته است:     

 بــر چهــرة زلفــت از حرکــات دم نســیم
 

ــه راه  ــج رود ب ــه او ک ــی اســت ک ــار افع  چــون م
 ) 50(همان: ص                                        

عقلی بسامد دارد و تشبیه عقلی به عقلی یافت بلحاظ طرفین تشبیه حسی به حسی و عقلی به حسی، حسی به  
اما نمونه ( اژدهاي نفسهاي تشبیه وهمی در  موارد «نشد،  یا مصرع «88»  از )  افشاي بخار آب  اژدها شرر  چو 
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»  مگوي شب که بود اژدهاي قطران تن،  زنگی است قیراندام  ۀمگوي شب که سین  /) 128(   هوس  غول   /) 2» ( چاه
 آمده است.   ) 101(همان: ص 

 ی چــون مجّــره راســت رو و اهــل روزگــارنــ
 

 در وادي فریـــــب چـــــو غولنـــــد رهبـــــرم 
 ) 63(همان: ص                                     

 در کاربرد انواع تشبیه بلحاظ شکل، تشبیه مفروق و تسویه در دیوان او بسامد سبکی دارد.
سیاهی به موي معشوق و ماه را در روشنی به در بیت زیر با تشبیه مفروق که البته تفضیلی نیز است، شب را در  

 روي معشوق تشبیه کرده است. 
پرپیچ و  تیره  تست  موي  شب چون   وتاب 

 
شب  و  روشن  تست  روي  ماه زندهچون   دار 

 )75(همان: ص                                           
 برده است. اي تشبیه تسویه بکار هاي میخانهدر بیت زیر با کاربرد واژه   

شراب  روي  به  تا  گشودم  چشم  شیشه   چو 
 

شراب   سبوي  چون  ماندیم  میکده  کنج   به 
 )3(همان: ص                                            

هاي متداول شعر فارسی از نوع استعارة مجرده را  در کاربرد استعاره، در شاخصۀ سبکی، اغلب استعاره   استعاره:
 است. مانند:استفاده کرده 

 و...).  75،139، 54، 31، 27، 21«لعل» استعارة مجرده از لب معشوق ( 
 و...). 91، 75، 55، 53«سرو» استعارة مجرده از  قد معشوق ( 

 و... ). 111، 105، 103،  31، 25، 23، 10، 4«نرگس» استعارة مجرده از چشم معشوق (  
)، و دو یاقوت  61)، یاقوت احمر ( 119،  43مطلقه از شراب (   استعارة  سانلعل یاقوتاما کاربرد استعاراتی چون:  

 ) لب  از  مرشحه  آبدار)،  12استعارة  (   یاقوت  لب  از  مطلقه  شراب  74استعارة  از  مرشحه  استعارة  روان  یاقوت   ،(
 ) آمده است. 107( 

 تشخیص با بسامدي کمتر از استعاره آمده است، مانند موارد زیر:  
ما   دل  داغ  به  تازه  نمک   ریختهجران 

 
ریخت   ما  دل  باغ  به  تلخی  شربت   غم 

 )10(همان: ص                                 
 

بود  ۀ شیش مهر  ساغر  گفتار  از  لب  را   می 
 

حایل  و  بگشاد  لب  که  خمیازه   بس  در   شد  گشت 
 )16(همان: ص                                                 

 
به تشبیه و استعاره کمتر دیده میشود و اغلب مجازها ساده و کنایات کاربرد مجاز و کنایه نسبت  مجاز و کنایه:

 از نوع ایماء هستند. مانند موارد زیر: 
 مست» کنایه از مستی بسیار:   ـ «سیه  

مست  نرگس  آن  شوخی  از  الحذر   الحذر 
 

سیه  و  نخوردست  امشبمی  خرابست  و   مست 
 )4(همان: ص                                                 

 ـ عنان به دست کسی دادن کنایه از اختیار دادن:
خویش  عنان  نگاه  ناز  دست  به  فتن  دادي  ز  مشو  خویش  ۀغافل  سیاه   چشم 
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 )23(همان:ص                                       
 ـ خط بطالن کشیدن و پشت پا زدن به چیزي زدن کنایه از  دوري کردن و رها کردن:

زنیم دفتر  برین  بطالن  خط  تا  دل  اي   خیز 
 

خون  دهر  متاع  بر  پاي  زنیم پشت   پرور 
 )35(همان:ص                                     

 ـ «لب» مجاز جزء و کل از دهان:    
 حرف تلخ شیرینست کز لبت برون آید

 
است   شیرین  تلخ  مغز  خوابانی  چو  نمک   در 

 )65(همان: ص                                           
 

گرفته سالمی  جواب  لبت  ز   ایمتا 
 

بخت    گرفتهاز  کامی  که   ایمشاکریم 
 )40(همان: ص                                 

 
 صنایع بدیعی   

 ) تلمیح: این آرایه در صنایع بدیعی با فراوانی بیشتر بچشم میخورد، از جمله موارد زیر:  1
) به پادشاهان شاهنامه: کیخسرو  تلمیح  افراسیاب (ص95،  17)، جمشید (ص68ـ   ،(89  ،( ) )، رستم  96فریدون 

 ). 74)، انوشیروان ( 126)، دقیانوس ( 77، 63) و شخصیتهاي تاریخی قارون ( 103، 77( 
 در ابیات زیر در وصف بیوفایی دنیا به این شخصیتها تلمیح زده است: 

است افسوس  مایۀ  که  جهان  گنج   این 
نهان خاك  قارونست در  صد   کردة 

 

است  کیکاوس  و  بهمن  و  جم   میراث 
استپس دقیانوس  صدهزار   ماندة 

 
و...)/ خسرو و    130،  129،  126،  52،  38،  33،  26،  18،  9،13،14،15ـ  تلمیح به داستان غنایی: لیلی و مجنون ( 

 ).  26، 21، 13)، محمود و ایاز ( 48، 12،14،44)/ یوسف و زلیخا (  33، 14،30شیرین ( 
 فانی را بازگو کرده است:نمونۀ زیر با اشاره به داستان لیلی و مجنون، مضمونی عر

هم بودیم  ازل  در  می  یک  ز  مجنون  و   ساغرمن 
 

هوشم  از  محجوب  من  و  مستی  از  مشهور  او   شد 
 )39(همان: ص                                          

 
  ) خضر  مثل  پیامبران:  داستانهاي  به  ( 90،  71،  67،  51،  45تلمیح  سلیمان  حضرت  ، 120،  117،  40و...)، 

و...)، حضرت 114،  101،  26،30و...)، حضرت موسی (   139،  113،  104،  99،  45،  4و...)، حضرت عیسی ( 139
 و....).49، 29،30، 10یوسف ( 

 نیز بکار برده است:در وصف معشوق به داستان خضر تلمیح زده که مبالغه 
سال هزار  گر  کند  یاد  تو  قد  از   خضر 

 
دهد   جنان  ریاض  سرو  به  بقا   آب 

 )75(همان: ص                                         
 تلمیح به داستانهاي عرفانی مثل داستان منصور حالج و اناالحق او:  

ــا ــرم را نشــ ــرن ســ ــاالحق ده ســ  دار انــ
 

ــم را نغمــه  ــدل ــاقوس گبــران کــن ۀســنج نال  ن
 ) 44(همان: ص                                    



 19-39 صص ،63 پیاپی شماره ،14  دوره ،1400  مرداد ؛)ادب  بهار(فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 30

 هاي دیگر هم متعدد در اشعارش دیده میشود که موارد زیر براي نمونه انتخاب شده است. آرایه
 تضاد  

محبتی  فروغ  ندیده  آشنا   از 
 

سوختیم   بیگانه  ناخوش  اختالط   از 
 )32(همان: ص                                       

 
را  سینه  کهنه  و  نو  داغ  ز  عاشقی   در 

 
هم    سر  بر  بسته  خرقه  ناخنم چون   تنیده 

 )36(همان: ص                                            
 

 ـ پارادوکس   
چیست  آه  دود  این  نسوخته  آتش   اي 

 
سوختیم  مستانه  که  برقص  ما  عیش   بر 

 )32(همان: ص                                     
 المثل   ل ـ ارسا

خویش  نگوییتا    شود  کی  خاطرآسوده  ترك 
 

شراب   بنشیند  جوش  کز  میشود  آنگه   صاف 
 )4(همان: ص                                            

  
خون گشود  ناخن  به  سینه  داغ  ز   والی 

 
زارتر  الله  کند  ابر  برق  ز   آري 

 )21(همان: ص                                  
 النظیرـ مراعات

 النظیر ایجاد کرده است.میان جغد و خفاش و هما مراعات 
است  خفاش  و  جغد  دور   والیا 

 
مطلب  کس  ز  هما  ظلّ   یمن 

 )3(همان: ص                                       
 ـ لف و نشر   

بود  این  فرق  درش  خاك  و  خصم  فرق   در 
 

دهد  فرقدان  شرف  این  و  خاك  لوث   کان 
 )74(همان: ص                                         

 
گیر یاد  گل  و  شبنم  از  جهان  باغ  از   رفتن 

 
شبی    آن  و  روزي  بود  پریشان  وکین   رفت  خوابید 

 
 ـ ایهام تناسب  در واژة «مدام» 

والی گشت  خم  قدت  گر  پیري   ز 
 

عصایی   می  از  مدام  باید   ترا 
 ) 49(همان: ص                               

 
 ویژگیهاي سبکی در سطح فکري دیوان  

 محتواي غنایی  
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بیان  از  غنایی سخن گفتن  دیدگاه که شعر  این  با  است.  غنایی  والی، مضمون  بیشترین درصد مضامین شعري 
مفاهیم آن درنظر بگیریم (انواع احساسات شخصی است، مشروط بر آنکه کلمه، احساس و شخص را وسیعترین  

فارسی، شفیعی  نامید، مهمترین 112کدکنی: ص  ادبی در شعر  باید یک شاعر غنایی  را  والی  نگاه نخست  ). در 
 بخش این مضمون در دیوانش، غزلیات اوست اما در قالبهاي دیگر نیز به آن توجه کرده است.

عاشقانه اندوه    سرایی:ـ  معشوق،  وصف  غزلیات،  بخش  است.  در  آن  به  مربوط  مفاهیم  و  هجران  درد  و  فراق 
هاي متعادل زیبایی او را میستاید. او عاشق است و معشوق جفاکار است و والی در اندوه فراق اوست و با مبالغه 

 عشق باعث فراق دل اوست. 
بمانی جاوید  که  عشق  سلطنت   اي 

 
مایی   دل  فراغ  که  کم  نشوي   هرگز 

 )50لی کرمانی: ص (دیوان وا                    
 در عشق سوخته است و در فراق معشوق سنگدل چون آهن گداخته است:  

گداختیم تن  سر  آتش  ز  تا  عشق   در 
نمک نکرده  روزگار  دیگ   چشی از 

دلبري گریبان  طرف  آرزوي   در 
شعل عشق  طور  نیست  ۀدر  پدید   حسنی 

میگریست  پروانه  سر  بر  و  شمع   میگفت 
جدا سنگدل  آن  از  آخر  شدیم   والی 

 

گداختیم   شکفتن  کمال  در  شمع   چون 
گداختیم  روغن  چو  و  ناله   کردیم 

رشت همچو  ضعف  گداختیم   ۀاز   سوزن 
گداختیم  ایمن  وادي  جستجوي   در 
گداختیم  دشمن  ناخوش  اختالط   کز 

کور گداختیم   ةدر  آهن  چو   فراق 
 )33(همان: ص                                   

 یا پیوسته زیباییهایی معشوق را وصف کرده است:  
خاص ناز  طرز  تو   ۀاي  سیاه   چشم 

بستهآوازه خورشید  به  اینکه   اند ایست 
گرفته قایم  معرکه  تو  خط  و   اند خال 

ولی  دلم  حال  به  است  شاهد  همه   این 
بوت به  دگر  زدي  ۀوالی   مقصود 

 

تو  نگاه  بسان  است  آیتی  بردن   دل 
نیست   الله  تو این  کاله  طرف   درخور 

تو  سپاه  شکستن  مقام  در   زلفیست 
تو  گواه  نبیند  تو  روي  که  بود   روشن 
تو  آه  تیر  مگر  کشید  نم  گریه   از 

 )46(همان: ص                                           
 

ناامیدي و  یأس  است. وصف  ـ  یأس  و  اندوه  غنایی، مضمون  در کنار مضمون عشق، مهمترین محتواي  اندوه : 
ها دیده میشود، مانند اندوه از فلک که در دیوان والی نیز آمده است، از مطابق طبیعت شعر فارسی در اکثر دوره

 جمله در ابیات زیر بیان کرده که چرا فلک با او مدارا نمیکند:
میسازم  چو  من  تو  با   فلکا 
مینازم  خویش  تمکین  به   من 

 

نمیسازي  چرا  من  با  تو   پس 
خو اسباب  به  مینازيتو   یش 
 )91(همان: ص                                     

اما غم و اندوهی که شاخصۀ سبکی در دیوان او یافته است، یأس و اندوههاي عمیق است که به شیوة مضمونی 
این   شاعران  اشعار  است.  مشاهده  قابل  اشعارش  در  هندي  یأسسبک  مضامین  از  سرشار  و سبک  دردآلود  آور، 

 . والی نیز مطابق سبک، این مضامین را مکرر آورده است، مانند نمونۀ زیر با قافیۀ «گریستن»:   استانگیز غم
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ــتن ــا گریسـ ــم بـ ــت دلـ ــه اسـ ــت گرفتـ  الفـ
ــا ــانی عَیج ــه ج ــاز ب ــغ ن ــه تی ــی ک ــودلَ  م ش

 آن شـــمع محفلـــیم کـــه بهـــر ضـــیاي غیـــر
 چــون شــمع از نهایــت ســوزي تــوان گریســت
ــت ــه الزم اس ــدانی ک ــه ب ــین ک ــاب ب  در آفت

 ان وســیله بــود کــه از انتقــام خــویشزنــد
 تــــا اللــــه بــــه لــــذت داغ دلــــی رســــید

 آنجــــا گذاشــــتیم ةمــــا گریــــه را ذخیــــر
 

ــوش م  ــتنوخـ ــا گریسـ ــا مـ ــاخته بـ ــانه سـ  نسـ
ــ ــد بـ ــتنه بایـ ــیحا گریسـ ــر و مسـ ــال خضـ  حـ

ــتن ــا گریســ ــه تنهــ ــریم بــ ــر بــ ــبها بســ  شــ
ــتن ــا گریسـ ــه بیجـ ــت الزمـ ــر نیسـ ــون ابـ  چـ

 جلــــوه کــــردن و از مــــا گریســــتن ناز حســــ
ــا ــوب کردگــــ ــتنیعقــــ ــا گریســــ  ر زلیخــــ

ــتن ــحرا گریســ ــه دامــــن صــ ــود بــ ــر بــ  بهتــ
ــتن ــا گریســ ــت اینجــ ــت فرصــ ــی گذشــ  والــ

 ) 88(همان: ص                                          
در ابیات زیر در  فخر به سخنوریش، خود را آن فیلسوف یونانی میداند که جان سخن به دست اوست   ـ مفاخره:

 و ناخدایی است که تیر معنی را به بادبان سخن میبندد:
ــانی ــوف یونـــــ ــنم آن فیلســـــ  مـــــ
ــدم ــه میبنـــ ــدا کـــ ــنم آن ناخـــ   مـــ

 

 کــه بــه دســت مــن اســت جــان ســخن 
 تیـــــر معنـــــی بـــــه بادبـــــان ســـــخن

 ) 98(همان: ص                                   
 

 مدح و منقبت 
کم از در شعر فارسی تا دورة صفویه، مضمون مدح همچنان یک بخش الینفک شعر بود، اما در دورة صفویه کم

رواج افتاد؛ گرچه بعد از آن بویژه در دورة قاجار دوباره رونق گرفت، اما در این دوره، پادشاهان صفوي با اندیشۀ 
خواستار مدح خودشان نبودند و اعتقاد داشتند شاعران باید ائمۀ اطهار را مدح بگویند و البته پاداش خود مذهبی  

بنابراین با توجه صفویان به مذهب شیعه، مدح ائمۀ   ).32را از آنها دریافت کنند (شعر و ادب فارسی، مؤتمن: ص  
این در میان ش از  اگرچه پیش  اصلی شعر شد.  از مضامین  این کار معصومین  آغاز سدة دهم  و  نهم  اعران سدة 

توسط تنی چند از بزرگان شعراي آن روزگار پایه و بنیاد استوار یافت و در دوران صفوي مقتضیات زمان به اشاعۀ 
هاي مشهوري از پیامبر و بیشتر آن یاوري کرد. بطوریکه کمتر شاعري را میبینیم که قصیده ساخته و ستایشنامه 

 ).   607نداده باشد (تاریخ ادبیات ایران، صفا: ص  امامان شیعه ترتیب
والی نیز در چندین مورد در مدح شاه عباس و شاه صفی که معاصرشان بوده، شعر سروده است اما توجهش به   

مضامین مذهبی و مدح ائمه بیشتر است. براي نمونه وي بعد از ارادت به ائمه، خود را مداح شاه عباس معرفی 
 کرده است.  

ــد  ــی و آل بعـ ــی و علـ ــت نبـ  از اداي نعـ
 عبـــاس شـــاه ثـــانی کـــز یمـــن مـــدح او

 

ــرم  ــاه مظفـــ ــرت شـــ ــان حضـــ  از داعیـــ
ــد ــاطر ش ــورم هخ ــید ان ــع خورش ــت مطل  اس

 ) 64(دیوان والی کرمانی: ص                     
ن بندها آمده است، مدح امام علی (ع)، امام حسی منقبت ائمۀ معصومین (ع) در قالبهاي قطعه، قصیده و ترکیب

بن موسی (ع)، امام محمدنقی (ع) در دیوانش دیده میشود. باالترین فراوانی متعلق به مدح حضرت (ع)، امام علی
از آل علی (ع) را خطا میداند و تالشش در این است که همواره مدح  او مدح غیر  گوي حضرت علی (ع) است. 

 باشد.
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ــز آل علــــــی ــراق بجــــ ــدح اغــــ  مــــ
ــم ــان میکوشـ ــه جـ ــار بـ ــن کـ ــن دریـ  مـ

 

ــه ث  ــاوانبـــ ــران تـــ ــاي دگـــ ــتا نـــ  ســـ
ــان ــلۀ امکـــ ــرا حوصـــ ــا مـــ ــتا تـــ  ســـ

 ) 83(همان: ص                                     
 معشوق به او میگوید امام علی (ع) را مدح کند:
ــطراب آرد ــه اضـ ــت را بـ ــار دلـ ــو روزگـ  چـ
ــه مــدح کــه درفشــانم گفــت  بگفــتمش کــه ب
ــر ــن پیغمبــ ــان دیــ ــل بنیــ ــل کامــ  کفیــ

ــ ــین تامـ ــه تمکـ ــهریار بـ ــن شـ ــۀ دیـ  خطـ
 

 زبـــان مـــدح گهرســـنج کـــن بـــه درج دهـــن 
ــیراوژن ــان شـ ــدا قهرمـ ــیر خـ ــدح شـ ــه مـ  بـ

 ذوالمــــــن ۀوکیــــــل مطلــــــق کارخانــــــ
ــب ــیر قلـ ــاق شـ ــادي آفـ ــام و هـ ــکنامـ  شـ

 ) 101(همان: ص                                     
 :  وصف امام حسین (ع) و توصیف واقعه عاشورا را در ابیات زیر آورده است

ــت ــد خواس ــیم ار یزی ــاي عظ ــین خط  زان روز ک
ــوش  ــعبد کبودپـ ــرخ مشـ ــت چـ ــن ماتمسـ  زیـ

ــري  ــت معجــ ــم بســ ــد علــ ــرت یزیــ  از نصــ
ــر بـــرد ــوب ز غفلـــت بسـ ــوس چـ  زان روز کـ

ــده ــون تپیـ ــاك و خـ ــ در خـ ــول  ۀجگرگوشـ  رسـ
ــد ــد شـ ــدس بلنـ ــین مقـ ــزان زمـ ــردي کـ  گـ
 ایـــن حـــد ایـــن عجـــم و شـــمر لعـــین نبـــود
 از مــــا روان آن شــــه و اصــــحاب شــــاد بــــاد

 

ــک شکســت و ز  ــت پشــت فل ــاه کاس ــرم م ــم ج  غ
ــره ــر چهـ ــانبـ ــت ۀاش نشـ ــزا بجاسـ ــک عـ  اشـ

ــت ــطراب راس ــامتش از اض ــد ق ــک و مان ــد خش  ش
ــت ــن صداس ــه ای ــن نال ــش ای ــغ در دل ــت دری  دس
 کــــار یزیــــد ســــاخته بــــر وفــــق مدعاســــت
ــت ــاك کربالس ــن خ ــه ای ــرخ ک ــود چ ــده س  در دی

 یر ایـــن دو واقعـــه در گـــردن قضاســـتصـــتق
 د بــــادزیــــاتــــا روز حشــــر لعــــن بــــر ابــــن

 ) 139(همان: ص                                        
پرستی خود اذعان نموده است، اما در پایان بیان کرده منظور از در ساقینامه نیز شراب را ستایش کرده و به می

 می، می حرام نیست بلکه خمخانّ ساقی کوثر است که منظور حضرت علی (ع) است. 
ــود ــی بـ ــه آن مـ ــی نـ ــن مـ ــرادم ازیـ  مـ
 شــــرابی کــــه لبریــــزم از ســــاغر اســــت

 

 کـــه تـــه جرعـــۀ کســـري و کـــی بـــود 
ــ  ــت ۀز خمخانـــ ــوثر اســـ ــاقی کـــ  ســـ

 ) 119(همان: ص                                   
 عرفانیات  
در    موضوعات تصوف  و  غنایی  عرفان  مضامین  همپاي  والی  و شودی م  دهی ددیوان  حکمی  اشعار  وي  همچنین  ؛ 

تعلیمی را با گرایشات عرفانی سروده است. در این مضمون اغلب به نکوهش نفس، دنیاپرستی و مقام فنا توجه  
پرستی به سبک اشعار مالمتی و قلندري گفته است که در آن به خواري و بتبادههایی از  دارد و همچنین سروده

  زهد ریایی اعتراض کرده است. 
 در ابیات زیر از یک قصیده، حکمی از مقام فنا سخن گفته و نفس را نکوهش کرده است: 

ــتن ــاي خویش ــل فن ــی طب ــر زن ــت گ ــنج نوب  در پ
ــا ــی نشــو و نم ــی و ه ــا ک ــوا ت ــان ه ــس مرغ  اي نف

ــ ــر چ ــتیگ ــرف ال برخواس ــتی از ح ــف از راس  ون ال
ــکلت ــاید مشـ ــلت اال گشـ ــد حاصـ ــا شـ  از ال فنـ

 بــر بــام نــه گــردون زنــی کــوس بقــاي خویشــتن 
 خویشـتن  سـر بـر بـه پـاي   این چار مرغ از تیغ ال

ــزم ف ــبـ ــتننـ ــد الي خویشـ ــتی از وجـ  ا آراسـ
 زین جزو کل شد و اصـلت بـر منتهـاي خویشـتن
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 شـو شـو در نیسـتها هسـتپسـت کـوفی  چون کاف  
 شــهد شــهادت پیشــه کــن در ماســوي اندیشــه کــن
 تســلیم شـــو گـــر ســـالکی ملـــک فنـــا را مـــالکی

 

 از جام وحدت مسـت شـو بـی کبریـاي خویشـتن
ــاجراي خویشــتن ــا م ــو هــوا در شیشــه کــن ب  دی
ــتن ــربالي خویش ــن ک ــالکی وی ــی ه ــل ش  از ک

 ) 67(همان: ص                                         
در غزلها مضامین مالمتی و قلندري بیشتر از قالبهاي دیگر دیده میشود. در غزل زیر با آمیختن مضمون غنایی و 

 مالمتی با هم مستقیماً بیان کرده که در شهر به مستی مشهور است. 
ــلمانم ــتیها مســـ ــذهب ظاهرپرســـ ــر در مـــ  اگـــ

 در شــهر مشــهورم کــه از مســتی ۀمــن آن دیوانــ
 گشــتم غمـت محـض و ودخــ از چنـان بیگانـه گشـتم

 آن زلـــف وا کـــردم ةز بـــس چـــین خیـــال از عقـــد
ــرو ــان س ــده بس ــن چی ــتاندام ــن بس ــاك ای  ام از خ

ــا ــی بگش ــد غم ــون عق ــت جن ــارم اي دس ــا از ک  بی
ــبا دیـــوان والـــی را ــا صـ  بـــه مرغـــان چمـــن منمـ

    

 ولـــی بـــا کـــافري عقـــد اخـــوت بســـته ایمـــانم 
 بـــه اطـــوار جنـــون از چـــاك میخنـــدد گریبـــانم

ــ ــه افغــانمکــه چــون نال ــه گوشــم میرســد بیگان  ه ب
ــیراز ــد شـ ــرم کنـ ــر خضـ ــانم ةاگـ ــاطر پریشـ  خـ

 آویــز دامــانمچــو گــل خــار جفــایی نیســت دســت
 اي عقـــل خیـــره ترســـانمهپســـندیکـــه از مشکل

ــی ــق او م ــوي عش ــه ب ــوانمک ــاي دی ــد از گله  آی
 ) 39(همان: ص                                          

  
 از زاهدان ریایی انتقاد کرده و بدنبال رفتن به دیر مغان است: 

 کنـیم  شـووشست  خـون  بـه  چهره  چون غنچه چند
ــد ــراب شـ ــرف شـ ــم صـ ــا هـ ــات مـ ــد حیـ  نقـ
 مســــدود کــــرد بیغمــــی از دیــــده راه اشــــک
 چـــون کاکـــل از قفـــاي تـــو بـــودیم ســـالها
 والــــی دلــــم ز صــــحبت زاهــــد ملــــول شــــد

 

ــیم  ــو کنـ ــان رفـ ــاك گریبـ ــک چـ ــار اشـ  وز تـ
ــیم ــبو کن ــام و س ــادت ج ــت عب ــو ب ــی چ ــا ک  ت
 اي عشـــق چـــاره مگـــر آبـــی بـــه جـــو کنـــیم
ــیم ــو رو کن ــه روي ت ــف ب ــو زل ــد همچ ــک چن  ی
 جهـــدي کـــه راه دیـــر مغـــان جســـتجو کنـــیم

 ) 40(همان: ص                                        
 یا  

ــه ــیخ مندف ــه ش ــوب ــه بگ ــن اي فقی ــوش از م  پ
ــون  ــه وصــل از جن ــاك ب ــو چ ــانمنشــد ت  گریب

 

ــا  ــۀ م  کــه وقــف صــافی مــی شــد دگــر عمام
ــا ــۀ مـ ــه جامـ ــن بـ ــد تـ ــاش نگنجیـ  ز انتعـ

 ) 53(همان: ص                                    
 زندگی او با دیوانگی عارفانه میگذرد، چنانکه از مسجد تا میخانه در حال رقصیدن است:  

ــرقص ــتانه میـ ــا مسـ ــو بـ ــتی چـ ــر مسـ  اگـ
ــت ــا نیسـ ــین مـ ــول آئـ ــیاران اصـ ــو هشـ  چـ

 آن گـــاهکـــن شمعســـان خاکســـتر  بســـر
ــود  ــالم نبـــ ــر ز اســـ ــت ذوق اگـــ  در دلـــ
ــی  ــویش والــ ــک خــ ــواص اشــ ــدي غــ  شــ
 

 ز مســـــــجد تـــــــا در میخانـــــــه میـــــــرقص 
 دیوانــــــــه میــــــــرقص بطــــــــرز مــــــــردم

ــه ــ بـــــ ــرقصادور شـــــ ــه میـــــ  هد پروانـــــ
 ز شـــــــوق کفـــــــر در بتخانـــــــه میـــــــرقص

ــاد آن دُ ــه یـــــ ــرقص رّبـــــ ــه میـــــ  یکدانـــــ
 ) 25(همان: ص                                              

 مضامین تعلیمی  
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دوره تمام  در  تعلیمی  شده  مضمون  آن  به  بیشتري  توجه  هندي  سبک  در  اما  میشود،  دیده  ادبی  است.  هاي 
شمیسا در معرفی  ویژگیهاي این سبک گفته است: «شعر این دوره در یک نگاه کلّی شعر تعلیمی است، پند و  

(سبک میکند»  اخالقی  ترغیب  و  ترهیب  و  میدهد  ص  اندرز  شمیسا:  شعر،  کنار  290شناسی  در  نیز  والی   .(
در سروده البته   که  دارد  توجه  تعلیمی  به مضمون  دیگر  دیده هایش  مضمونهاي  آشکارا  تصوف  و  عرفان  صبغۀ 

هاي تعلیمی وي، عدم دلبستگی به جهان مادي، دوري از حرص و طمع دنیایی، راستی و  اغلب توصیهمیشود.  
و  قصاید  قطعات،  در  موارد  این  است.  همدلی  و  مهربانی  نوعدوستی،  مردم،  به  کمک  داشتن،  ایمان  و  درستی 

 هاي تعلیمی آمده است. ، اما در غزلیاتی که موضوع عرفانی دارد، توصیهبندها پربسامدتر از غزلیات استترکیب
 ـ توصیه به دل کندن از جهان مادي    

 رفــت و نــدکَدهــر دامــان تعلــق  اي خــوش آن کــز
ــردا ــتی نبـ ــی دسـ ــر کسـ ــدقمار آخـ ــان بـ  ز جهـ

ــاي خــود ــیش پ ــن ره پ ــام و دری ــد آنکــه زد ک  ندی
ــر ــاد گی ــل ی ــبنم و گ ــان از ش ــاغ جه ــتن از ب  رف

 نداشـت بـر بـاد و بـه بسـتان مـاتم گـل کـس  رفت
 صــبحدم آمــد نســیم و از گــل رویــت گذشــت
ــت ــی نداش ــو قرب ــیش ت ــی پ ــود وال ــد روزي ب  چن

 

 بود روزي در جهان از او چون خورشید و رفت 
 د و رفــتنــقمــار آمــد بســاطی چهــر کــه بــا او هــم

ــه ســر غل  یــد و رفــتتهمچــو ســیالب بهــار آخــر ب
 رفـت  وابیـد وکین پریشان بـود روزي و آن شـبی خ

 جــز صــبا کــو بــر ســر خــود خاکهــا پاشــید و رفــت
ــر ــود بـ ــاتوان بـ ــد و رفـــت نـ ــرد ســـرت گردیـ  گـ

ــت ــید و رفـ ــتان نوشـ ــران آسـ ــت گـ ــرد از کویـ  بـ
 ) 7(دیوان والی کرمانی: ص                             

 ـ نکوهش امید داشتن به خلق و توصیه به وارستگی: 
 گـــر ســـالکی بـــه کشـــور اهـــل وفـــا گریـــز

 دکـان حـرص چـو عیسـی از ایـن و آن  برچین
ــای ــاط سـ ــود ۀاز انبسـ ــه سـ ــن چـ  زاغ و زغـ

ــق ــند خل ــس ناکس ــه ب ــاز ک ــی بس ــا بیکس  ب
ــی ــایی نمیرسـ ــه جـ ــد بـ ــی در راه عبـ  والـ

 

 بهــــــر عــــــالج درد بدارالشــــــفا گریــــــز 
 ز ابنـــــاي روزگـــــار بفـــــوق الســـــما گریـــــز

ــای ــز ۀدر ســـ ــا گریـــ ــال همـــ ــعادت بـــ  ســـ
 تــــا میتــــوان ز همرهــــی نقــــش پــــا گریــــز

ــه  ــوف دل بــ ــاز طــ ــزحاجــــت ۀکعبــ  روا گریــ
 ) 22(همان: ص                                           

 ـ توصیه به اغتنام فرصت:
 غمگـــین منشـــین کـــه غـــم ز کـــارت نبـــرد
 تــــو همچــــو خســــی فتــــاده در گردابــــی

 

 مـــی نـــوش کـــه فکـــر روزگـــارت نبـــرد 
 کنــــارت نبــــرد جــــز ســــیلی مــــوج بــــر
 ) 123(همان: ص                                     

 
 ـ توصیه به انسانیت و مردمداري و انتقاد از بیمهري انسانها به هم:

ــس مطلــــــب ــان وفــــــا ز کــــ  ارمغــــ
ــن ــر کــ ــاي از ســ ــار پــ ــون پرگــ  همچــ
ــر ــار مگیـــ ــو غبـــ ــد کـــ ــم امیـــ  چشـــ

ــب ز ــز لــــ ــردخجــــ ــاي پــــ  دل  ةمهــــ
 اري دمردمــــــی از کــــــه چشــــــم میــــــ

ــخ  ــب ۀنســـــ ــس مطلـــــ ــا ز کـــــ  کیمیـــــ
 تنظــــــوي درد پــــــا ز کــــــس مطلــــــب

ــا ز کــــــس مطلــــــبزحســــــن   ن و توتیــــ
ــب ــس مطلـــــ ــا ز کـــــ ــده دلگشـــــ  خنـــــ
ــب ــس مطلــ ــا ز کــ ــم مــ ــود چشــ ــر بــ  گــ
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ــنو ــین بشــــ ــانگی همــــ ــرف بیگــــ  حــــ
ــزآب  ــویش مریـــــ ــار زرد خـــــ  رخســـــ

ــی ــدم بـــ ــواهیهمـــ ــر خـــ ــاق اگـــ  نفـــ
 

ــوب ــس مطلـــــ ــنا ز کـــــ ــخن آشـــــ  ســـــ
ــب ــس مطلـــــ ــار کـــــ ــت گهربـــــ  قیمـــــ
ــس مطلـــــب ــبا ز کـــ ــیم صـــ ــز نســـ  جـــ

 ) 3(همان: ص                                            
 تاریخ سروده 

والی در بخشی از اشعارش به وقایع تاریخی دوران زندگیش که مصادف با سلطنت شاه صفی و شاه عباس دوم 
است، اشاره کرده است. براي نمونه حملۀ عثمانی به ایران در دورة شاه صفی را چندین بار در قطعات آورده است، 

ابیات زیر گفته است به عهدنامۀ   ازجمله در  اشاره  اما گریزان شده است که  ایران حمله کرد،  به  که دولت روم 
(تحلیل دارد  قصر شیرین  یا  زکئیی:   دولت  بر  آن  پیامدهاي  و  زهاب  معاهدة   هاي زمینه  زهاب  و  ثواقب  صفویه، 

 ).   11ـ  8صص
ــفی ــلطان ص ــاحبقران س ــرو ص ــان خس  در زم
 بود مغـرور سـپاه بـی حـد و غافـل کـه نیسـت

ــاناز  ــد زی ــی حــد کجــا بین  هجــوم دشــمن ب
 شـــد گریـــزان از شـــه ایـــران ز روي انکســـار
 چون مـن از تـاریخ ایـن فـتح از خروشـم خبـر

 

 زمـــینقیصــر روم آمـــد از نخـــوت ســـوي ایـــران 
ــرین ــیر غـ ــولت شـ ــص صـ ــر نقـ ــرت نخچیـ  کثـ
 هــر کــه را اقبــال باشــد رهبــر و ایــزد معــین
 آفــــرین بــــادا بــــه اقبــــال شهنشــــه آفــــرین

 ســت ایــنگفــت تــاریخانکســار قیصــر از شــه 
 ) 96(دیوان والی کرمانی: ص                           

ز مردان خان اگیري آن در دولت شاه عباس دوم را در ابیات زیر آورده است. علییا واقعۀ تصرف قندهار و بازپس
است که در زمان شاه صفی، وي قندهار را به شاه جهان (پادشاه هندوستان) تسلیم کرد و    سرداران نظامیِ کرد

، اما نمود و سپس بعنوان امیراالمراي خود برگزید الهورو   کابل،  کشمیررا فرماندار  آن، شاه جهان وي  رمقابل  د
و در    نیز از دنیا رفتمردان خان  علیتوانست قندهار را  از هندیان بازپس بگیرد.    1067شاه عباس دوم در تاریخ  
 .الهور به خاك سپرده شد

ــ ــه ت ۀخطـــ ــخ بـــ ــتزبلـــ ــر گرفـــ  ویـــ
 شــــــاه بلــــــخ از ســــــپه او بگریخــــــت
 بــــــود تزویــــــر علیمــــــردان شــــــد

 

ــتان  ــه هندوســــــــ ــف پادشــــــــ  خلــــــــ
 التجـــــــا بـــــــرد بـــــــه شـــــــاه ایـــــــران

ــاریخ ع ــال تـــــ ــانســـــ ــردان خـــــ  لیمـــــ
 ) 95(همان: ص                                          

 اعتقادات هندیان
شوهرمرده همراه  به  را  هندو  زن  سوختن  زیر  بیت  زیر  در  بیت  در  است،  هندیان  قدیمی  اعتقاد  یک  که  اش 

 مضمونسازي کرده است:
مردي بسوزي  اگر  عشق  آتش   در 

 
هندویی   زن  از  کم  بودن   نتوان 

 )128(همان: ص                                  
 پرستی هندیان مضمون ساخته است:یا در بیت زیر  با آتش

کاري او  روي  سجود  از  غیر  او  روي   ندارد 
 

آتش   صدساله  عابد  باشد  که  هندویی   چو 
 )26(همان: ص                                      

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1
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 گیري  نتیجه
در این پژوهش نسخۀ دیوان والی کرمانی معرفی و دیوان شعري وي در ویژگیهاي سبکی در سه سطح زبانی،  

ها و کتابهاي تاریخ ادبیات اطالعات در  ادبی و فکري مورد بررسی قرار گرفت. درمورد زندگینامۀ شاعر در تذکره
صر شاه صفی و شاه عباس دوم است که دسترس نبود، اما بررسی دیوانش نشان داد والی شاعر دورة صفوي معا 

تقریبی سالهاي   از بررسی شعرش حاصل شد، نشان داد   1100تا    1000حدود  نتایجی که  زندگی کرده است. 
او بلحاظ مبانی زبانی و بالغی ساده است و  ویژگیهاي سبک هندي آن در کاربرد واژه هایی چون حباب، شعر 

حهاي مذهبی دیده میشود، گاهاي نیز به سبک خراسانی توجه دارد. از تبخاله، جنون و مضامین یأس و اندوه، مد
آرایهنظرگاه سبک ادبی،  در حیطۀ سبک  است.  از شاعران متوسط سبک هندي  یکی  والی  تشبیه،  شناسی  هاي 

و  هاي دیگر دارد. او توانسته است از تمامی صنایع بیانیبه آرایهاستعاره، تلمیح، در شعرش فراوانی بیشتري نسبت
تاریخ و  تعلیمی  عرفانی،  مذهبی،  مدحی،  غنایی،  مضامین  کند.  استفاده  شعرش  در  شاخصترین بدیعی  سروده، 

 ویژگیهاي سطح فکري اوست.     
 

 نویسندگان  مشارکت
 شده   استخراج  آزاد اسالمی واحد مشهددانشگاه    در  مصوب  فارسی   ادبیات  و  زبان  دکتراي   دوره  رساله   از  مقاله  این

دکتر  .  است زاده آقاي  اشرف  خانم .  اندبوده  مطالعه   این   اصلی  طراح  و   داشته  عهده  بر  را  رساله  این  رضا  سرکار 
آقاي .  اند  داشته  نقش  نهایی  متن  تنظیم  و  هاداده  گردآوري   در  رساله  این  پژوهشگر   عنوان  به  نیامعصومه وفایی

قزلحصاردکتر   مهربان   این   مشاور  نقش  تخصصی،  راهنماییهاي   و  هاداده  تحلیل  و  تجزیه  به  کمک  با  نیز  جواد 
 . است بوده پژوهشگرسه  هر مشارکت و تالش حاصل  مقاله محتواي  تحلیل  نهایت در. کردند ایفا را پژوهش

 
 قدردانی  و تشکر

آزاد اسالمی واحد دانشگاه    پژوهشی  و  آموزشی  مسئوالن  از  را   خود  تشکر  مراتب  میدانند  الزم  خود  بر  نویسندگان
 .نمایند اعالم دادند، یاري  پژوهش این کیفی ارتقاء و انجام در را نویسندگان که نامه پایان داوران هیئت و مشهد

 
 منافع  تعارض

 حاصل   و  نرسیده  چاپ  به  خارجی  و  داخلی  نشریه  هیچ  در  اثر  این  که  مینمایند  گواهی  مقاله  این  نویسندگان
 تحقیق   این  . دارند  رضایت  و  آگاهی  آن  انتشار  به  نسبت  ایشان  و  است،  نویسندگان  تمامی  پژوهشی  فعالیتهاي 

 گزارش  مسئولیت.  است  نگرفته  صورت  تقلبی   و  تخلف  هیچ  و  شده  اجرا  اخالقی  مقررات  و  قوانین   کلیه  طبق
 ذکر   موارد  کلیه  مسئولیت  ایشان  و  است،  مسئول  نویسنده  عهده  به  پژوهش  مالی  حامیان  و  منافع  احتمالی  تعارض

 .میگیرند عهده بر را شده
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