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

 چکیده:
ادبی و فرهنگی عصر  قلی مرتضیزمینه و هدف:   خان شاملو یکی از رجال حکومتی، 

به  بیشتر  است،  پیشگامان و سرآمدان خط شکسته  زمرة  ازآنجاکه در  و  است  صفوي 
جنبۀ خوشنویس بودن او توجه شده است و شرح احوال و آثار وي در کتابهاي تاریخ  

هاي فارسی و ترکی دارد.  خان دو دیوان شعر به زبان قلیادبیات ذکر نشده است. مرتضی 
ابیات دیوانش را قریب به بیست هزار بیت عنوان کرده است. در این   خود وي تعداد 

 پژوهش قصد داریم با بررسی سبک شعر او جایگاه ادبی وي را مشخص کنیم.   
مطالعه:   کتابخانهروش  مطالعات  اساس  بر  حاضر  مقالۀ  ـ  در  توصیفی  روش  با  و  اي 

ت و  بررسی  به  مرتضی تحلیلی،  فارسی  اشعار  سبکی  ویژگیهاي  شاملو  قلیحلیل  خان 
 پرداخته شده است. 

مرتضیها:  یافته شعر  در  هندي  سبک  در  رایج  مضامین  دارد.  قلیاغلب  وجود  خان 
ازآنجاکه او به کتابت دیوان شعراي پیشین و همعصر خود میپرداخته، تأثیر شعر شاعرانی  

بابافغانی، و مالمحسن فیض کاشانی در    چون خاقانی، نظامی، سعدي، مولوي، حافظ،
 شعر او نمایان است.  

شاعرانه    خان شاملو، ساده و به دور از تکلفاتقلیزبان اغلب اشعار مرتضی گیري:  نتیجه
است. او خود میگوید در غزل پیرو سبک صائب تبریزي است، اما در برخی موارد اشعار  
او گواه آن است که به شعر کسانی چون بیدل دهلوي و کلیم کاشانی نیز توجه خاصی 

خان وجود دارد،  قلیداشته است. بااین حال همۀ عناصر سبک هندي در شعر مرتضی 
شعر از  را  او  شعر  آنچه  بهره  اما  میکند،  متمایز  وي  و  همعصران  اصطالحات  از  گیري 

تعبیرات مربوط به خوشنویسی و فن کتابت است که گاه با زبانی ساده و گاه پیچیده 
 پردازیهاي شاعرانه او شده است.   دستمایۀ خیال 
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ABSTRACT 

 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Morteza Gholi Khan is one of the 
governmental, literary and cultural figures of the Safavid era, and since he is 
one of the pioneers and leaders of calligraphy, more attention has been paid to 
his calligraphy and his biography and works are not mentioned in the history 
books of literature. Morteza Gholi Khan has two poetry collections in Persian 
and Turkish. He himself has stated that the number of verses of his divan is 
about twenty thousand verses. In this research, we intend to determine his 
literary position by examining his poetry style. 
METHODOLOGY: In the present article, based on library studies and 
descriptive-analytical method, the stylistic features of Morteza Gholi Khan Khan 
Shamloo Persian poems have been studied and analyzed. 
FINDINGS: There are often common themes in the Indian style in the poetry of 
Morteza Gholi Khan. Since he has written the poems of his former and 
contemporary poets, the influence of the poetry of poets such as Khaghani, 
Nezami, Sa’adi, Rumi, Hafez, Babafaghani, Mullah Mohsen Feyz Kashani, etc. is 
evident in his poetry . 
CONCLUSION: The language of most of Morteza Gholi Khan's poems is 
inclusive, simple and far from poetic. He himself says that in Ghazal he follows 
the style of Saeb Tabrizi, but in some cases his poems prove that he paid special 
attention to the poetry of people like Bidel Dehlavi and Kaleem Kashani. 
However, there are all elements of Indian style in Morteza Gholikhan's poetry, 
but what distinguishes his poetry from the poetry of his contemporaries is the 
use of terms and expressions related to calligraphy and calligraphy, which 
sometimes in simple and sometimes complex language are the basis of his 
poetic fantasies. Has been . 
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 مقدمه 
الدین اردبیلی، فرزند  داروغۀ شهر قم و سرانجام متولی آستان شیخ صفی  باشی، خان شاملو نویسنده، خطاط، قورچی قلیمرتضی 

حسن  متأسفانه ارشد  دارد.  فراوانی  اشعار  ترکی  و  فارسی  زبان  دو  به  که  است  صفوي  عصر  امراي  و  اعاظم  از  شاملو  خان 
تاریخ  تذکره نویسندگان  و  نکرده نویسان  او  به  توجه چندانی  راجعادبیات  منابع  در  آنچه  و  است که اند  مطالبی  آمده،  او  به 

 نصرآبادي در تذکرة خود آورده است. نصرآبادي دربارة وي مینویسد:
خان شاملو، در اقسام کماالت و آدمیت عدیل ندارد. هرگز به طریق سایر اتراك قدم ازطریق  خان ولد ارشد حسن قلی«مرتضی 

ها نشسته. در اوایل اش دلها بسته و شاهد خیاالتش در خلوت خاطر ب و مردمی بیرون ننهاده، در سلسلۀ خط شکسته آدا
گري شمشیر سرافراز گردیده، داروغگی قم که الزمۀ آن خدمت است با مشارالیه است. الحال کمال  جلوس به منصب قورچی 

 ).38ـ37: 1378ور و نزدیک است» (نصرآبادي، قرب و استقالل دارد و محبوب القلوب ترك و تاجیک و د 
خان به مرتبۀ ق) پس از قتل جانی 1077ـ1052نصرآبادي در جایی دیگر دربارة وي میگوید: «به روزگار شاه عباس ثانی (

گري سرافراز شده والیت کرمان به تیول او مقرر شد. سپس بسبب حرکت بیجایی که دشمنان در محاربۀ قزوین باشیقورچی 
د هنود به او نسبت دادند برکنار شده، روزگاري منزوي بود تا شاه بر سر شفقت آمده، وي را متولی آرامگاه و وزیر اردبیل جنو

: چهارده). نصرآبادي تعداد ابیات دیوان وي را  1372به نقل از منزوي،    34ـ  33کرد و اکنون به همان سمت است» (همان:  
اي از دیوان خویش، تعداد ابیاتش را قریب به نجا). اما خود شاملو در مقدمۀ گزیدهقریب چهارهزار بیت ذکر کرده است. (هما
 ).30: 1382بیست هزار بیت عنوان کرده است (شاملو، 

خان شاملو نپرداخته است، اما ذیل احوال رمزي کاشانی براي توضیح قلیبه شرح احوال مرتضی   تاریخ ادبیات در ایرانصفا در   
) بوده، در  1077ـ1052باشی دولت در عهد شاه عباس ثانی (خان شاملو قورچی قلیدر دورانی که مرتضیاین نکته که رمزي  

). نفیسی در  10307/  5:  1373هاي نصرآبادي را بیان کرده است (صفا،  مالزمت وي بسر میبرده، در پاورقی بخشی از گفته
بیگ مجرم شاملو نام میبرد که برخی از مطالب آن قلیمرتضی از شخصی به نام  و زبان فارسی    تاریخ نظم و نثر در ایرانکتاب  

خان شاملو مطابقت دارد اما برخی مطالب آن نیز با شرح حال وي از جمله  قلیبودنش با مرتضی از جمله نام پدر و خوشنویس  
خان و پدرش  قلیتضی ). به این نکته نیز باید اشاره کرد که مر658/  1:  1363ق) منطبق نیست (نفیسی،  1020تاریخ وفات (

 خان نمود یافته است.قلیاند. این امر در اشعار مرتضی خان هر دو ملقب به سلطان بوده حسن
 ) 69تا الف: شاملو، بیتکلّفی سلطانم ( بهر چه رعیّت تعلق باشم/ در عالم بی 

 ) 37ق: 1263به شه جود و گدایی با گدا ماند/ ز سلطانی همین نامی به ما ماند (شاملو،  
 نامهلغت ق) نیز در شاعري و خوشنویسی از سرآمدان روزگار خویش بوده است. دهخدا در  1050خان (متوفی  پدر او حسن 

خان نام  خان ذکر کرده است که احتماًال غلط مطبعی باشد؛ چراکه حسین خان سلطان شاملو را فرزند ارشد حسین قلیمرتضی 
 خان آمده است.ین مرتبه نام حسن قلی خان چندپدربزرگ وي است. در اشعار مرتضی 

 )40تا ب:خان سوگند (شاملو، بی مرتضی مست می درویشیست / به سر و روح حسن
 ) 44خان قسم (همان: من از مرتضی هم جدا میشوم / به لوح مزار حسن 

خان را شناسایی و ابیات آن را احصا کند که مجمع ابیات قلی نگارنده تا کنون توانسته است هفت نسخه خطی از دیوان مرتضی
از    1700آن حدود   فارسی گاهی «مرتضی» و گاهی «ظفر» تخلص کرده است که در برخی  اشعار  او در  بیت شده است. 

 ینکه ممکن است «ظفر» و «مرتضی» دو نفر باشند را منتفی میکند.ا هاي دیوان هر دو تخلص وجود دارد و شائبۀنسخه
 او در غزلی تأثیرپذیري طرز شعر خود را از صائب بیان کرده است:

 )36به باغ فیض بود نوبهار صائب و من / به طرز تازة اویم چمن چمن گستاخ (همان: 
ه است. شاید بتوان گفت بیشترین تأثیر را او از حافظ  هاي مورداستفادة صائب آمددر دیوان او چندین غزل با وزن و قافیه

گرفته و در موارد مختلفی به نام حافظ یا اشعار وي اشاره کرده است. گاه تعریضهایی نیز به وي زده است. نکتۀ حائز اهمیت  
پیشین و همروزگار    برداري از دیوانهاي مختلف شاعران قلی شاملو خطاط و کاتب است و به نسخهاین است که ازآنجاکه مرتضی 

 خود میپردازد، بسیاري از اشعار او تحت تأثیر آنهاست یا در جواب ایشان سروده شده است.        
خان شاملو و  قلیاند مرتضی ها و کتابهاي تاریخ ادبیات، کتابهایی که به موضوع خطاطی و خوشنویسی پرداخته برخالف تذکره

و گاه به نقد و بررسی خط آنها    از زمرة پیشگامان خط شکسته در ایران دانسته   محمدشفیع هروي حسینی معروف به شفیعا را 
خان شاملو «شکستۀ تعلیق را  قلی). بیانی نیز در کتاب خود آورده است که مرتضی 82:  1383اند (گروه نویسندگان،  پرداخته 

 ).268/ 4: 1358خوش مینوشت» (بیانی، 
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 پژوهش  سابقۀ

 1386اي نیز دربارة آن نوشته نشده است، اما در سال  و مقالهخان شاملو تا کنون بچاپ نرسیده  لیق دیوان اشعار فارسی مرتضی 
«تصحیح دیوان    نامۀ کارشناسی ارشد خود با عنوانآباد از پایان آبادي در دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف زینب باقري نجف

نامه براساس سه نسخۀ دیوان  است. این پایان  ها» به دفاع کرده اي توضیحات و فهرست خان شاملو با مقدمه و پاره قلیمرتضی 
 خان است.  قلیقلی شاملو موجود در کتابخانۀ موزة ملی ملک کار شده و شامل بخشی از اشعار مرتضی مرتضی 

بزرگ اسالمی با   المعارفمیله) آن در انتشارات مرکز دایرهشاملو و چاپ عکسی (فاکسی قلیبا پیدا شدن نسخۀ جنگ مرتضی 
 هاي ایرج افشار و احمد منزوي، چند مقاله دربارة آن جنگ بنگارش درآمده است که عبارتند از: مقدمه

بزرگ اسالمی). کلک. بهمن و    المعارفخان شاملو (متعلق به کتابخانۀ مرکز دایره قلی ). جنگ مرتضی 1372منزوي، احمد. (
 .48و   47اسفند. ش 

) از جنگ مرتضی 1388تفرشی، ظهیرا.  برگرفته  بیاض،  (کتابت  ). دیباچۀ  نامۀ 1069قلی شاملو  افشار.  ایرج  به کوشش  ق) 
 . 15بهارستان. سال دهم. ش 

 .44تابستان. ش قلی شاملو. آینۀ میراث. بهار و شناسی مرتضی ). جستاري در نسخه1388طالقانی، فاطمه. (
میالدي به همت اسماعیل حکمت بصورت    1965قلی شاملو در سال  اما نسخۀ منحصربفردي از دیوان اشعار ترکی مرتضی 

قلی ظفر اردبیلی با مقدمه، تصحیح با عنوان دیوان اشعار ترکی مرتضی  1387عکسی منتشر شده است که آن نسخه در سال 
قلی شاملو کتابی است با عنوان  شدة مرتضی یل بچاپ رسیده است. از دیگر آثار چاپو تحشیۀ حسین محمدزاده صدیق در اردب

هاي هاي خطی بسیار زیادي از آن در کتابخانهکه تا کنون سه بار در تهران بصورت چاپ سنگی منتشر شده و نسخه   خرقۀ بخیه
 کشور موجود است. 

 
 لی شاملو قهاي خطی مورد استفاده در تصحیح دیوان مرتضیجدول نسخه

محل   عنوان  شمارة نسخه 
 نگهداري

تعداد  
 صفحات 

تعداد   نوع خط
 ابیات

تاریخ 
 کتابت

 افتادگی نوع کاغذ نام کاتب 

دیوان   5111
قلی مرتضی

 خان شاملو 

کتابخانۀ  
موزة ملی 

 ملک

111 
 صفحه 

شکسته 
 نستعلیق 

645 
 بیت

احتماالً  ندارد
 خود شاعر 

ترمه 
سمرقندي 

 نازك 

 ندارد

دیوان   4605
قلی مرتضی

خان ولد 
خان حسن

 شاملو

کتابخانۀ  
موزة ملی 

 ملک

شکسته  صفحه   46
 نستعلیق 

301 
 بیت

مجدالدین  ق 1263
محمدبن 

اهللا فضل
 ساوجی 

 ندارد ترمه 

دیوان   1/4586
قلی مرتضی

 خان شاملو 

کتابخانۀ  
موزة ملی 

 ملک

شکسته  صفحه   31
 نستعلیق 

266 
 بیت

پاك شده  ق 1310
 است

 ندارد ترمه 

مجلس  جنگ شعر  60182
شوراي  
 اسالمی

شکسته  صفحه   48
 نستعلیق 

301 
 بیت

محمد  ندارد
شفیع  

حسینی 
 (شفیعا) 

 ندارد ترمه 

7500 
میکروفیلم 

1374 

کتابخانۀ   مجموعه 
مرکزي 
دانشگاه  

 تهران 

 صفحه   3
(بخش 
اشعار  

قلی مرتضی
 شاملو)

شکسته 
 نستعلیق 

16 
 بیت

احتماالً  ندارد
 قلی مرتضی

 شاملو

 دارد --

مجموعۀ  2517ف  
دیوان  

حسن و 
 مرتضی 

میکروفیلم  
در  

کتابخانه  
مرکزي  
دانشگاه 

 تهران

 صفحه   38
(بخش 
اشعار  

قلی مرتضی
 شاملو)

 409 نستعلیق 
 بیت

 دارد ــ ندارد ندارد
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جنگ  1500
قلی مرتضی

 شاملو

کتابخانۀ  
مرکز 
دایره  

المعارف 
بزرگ  
 اسالمی

صفحه   42
(بخش 
اشعار  

قلی مرتضی
 شاملو)

 نستعلیق  
و  

شکسته 
 نستعلیق 

695 
 بیت

محمد  ق 1069
صفی 
 کتابدار

 ندارد --

 
 بحث و بررسی

   (Literally Level)سطح زبانی 
ایم. همچنین اصطالحات  لغوي و آوایی یا موسیقایی بررسی کرده  هايخان را از جنبهقلیدر اینجا سطح زبانی اشعار مرتضی 

 ایم.   پرکاربرد سبک هندي را که در اشعار وي پربسامد بوده است، ذکر کرده
زبان:   مرتضی سادگی  که  را  و مضمون قلیزبانی  تصویرپردازي  دستمایۀ  شاملو  و  خان  ساده  زبانی  کرده،  خود  شعر  آفرینی 

بان عوام و مردم کوچه و بازار بر آن تأثیر گذاشته است. اشعار او اغلب پیراسته از تصنعات و تکلفات و  پیرایه است که گاه زبی
التزامهاي شاعرانۀ برخی از همعصران و پیشینیان اوست. در شعر وي با زبانی ساده و روشن مواجهیم، اما گاه بتبع شاعران  

نیست. تناسبهاي شعر او نیز بیشتر از سادگی و طبیعت زبان نشئت   و تصاویر تودرتو  عصر صفوي، شعر او خالی از پیچیدگی 
 گرفته است.  

 ست بینواي جهانم نواي تو بر باد داده است چو گَردم هواي تو / کرده
 از خود بریدم و به تو پیوند رو نداد / نه آشناي خویشم و نه آشناي تو 

 جفاي تو نه تاب لطف دارم و نه طاقت ستم / میمیرم از وفاي تو و از
 ) 15تا ج: صشاملو، بی(دم گر آفتاب نشیند به جاي تو  پهلو تهی کند ز فلک از غرور ناز / یک 

سازیها بوجود  خان از بسامد بسیار باالیی برخوردار است. حاصل این ترکیبقلیسازي در اشعار مرتضی ترکیبسازي:  ترکیب 
ترکیبات وصفی است که مقدار معتنابهی از آنها متعلق به خود    آمدن تعداد بسیار زیادي کلمات مرکب، ترکیبات اضافی و  

 سازیها به چند صورت بوجود آمده است:اوست و پیش از وي سابقه نداشته است. این ترکیب 
الف) افزودن دو کلمه به یکدیگر: جام وصال، خاك سینه، اخگر عریان، دود خط، تماشاگاه حیرت، برق فنا، طلسم زلف، شیون  

 ت خنجر، خاکستر آه.زنجیر، لذ
شمع  یکدیگر:  با  کلمه  دو  ترکیب  پریشان ب)  غنچهصفت،  آتشینوطنی،  آرزوشکار،  آسماندل،  پوشیدهمنقار،  صفیر، شتاب، 

 خالفی.دستگاه، وعدهشکار، بنفشهنیم
مشرب، دلیل خضر  ج) ترکیب سه یا چند کلمه با یکدیگر: دود آه سینه، کشتی بحر خطر، جوهر شمشیر ناله، فروغ آفتاب صبح
باکی حسن طفالن، عنایت، گهر تیغ ناز، کبوتر پرواز دل، دام ره نشاط، یوسف مصر قناعت، آب کوثر معنی، بوي گل آرزو، بی

 کش دیدة ماه، برگ گل نظاره انشا، خمار نالۀ تزویر. فرسایان راه دوستی، سرمه سرمۀ چشم انتظار، دشت 
 

 خان شاملوقلی سازیهاي اشعار مرتضی جدول ترکیب 
 کلمات مرکب ترکیبات اضافی ترکیبات وصفی نوع ترکیبها

 درصد  25 درصد  41 درصد34 درصد 
 

هاي خاص عددي است. مراد از  قلی شاملو خلق وابسته از جمله خصایص قابل توجه اشعار مرتضی هاي خاص عددي:  وابسته
 ).64: 1371خاص عددي، انحراف آشکار از هنجار طبیعی کالم است (نک: شفیعی کدکنی،  هايوابسته

 ) 67تا الف: شاملو، بیگره غنچه را بُوَد در پوست ( نافهز عنبرینۀ خلقش که مایۀ خط است / هزار 
 )12ب: تا باش (شاملو، بیپروانه   انجمنبلبل شو و یک  چمن تا نماند جاي ارباب هوس در بزم وصل / یک 

 )65: 1382نازکتر از اندیشه کن (شاملو،  پیرهنکن / تیشه را یک  چون نگاري صورت شیرین به خارا کوه
 

 اصطالحات و کلمات پربسامد سبک هندي در شعر شاملو
خود بارها از آنها براي   خان همچون همعصرانقلیاصطالحات زیر از جمله اصطالحات پربسامد سبک هندي است که مرتضی 

 خلق تصاویر تازه در شعر خود بهره برده است:



 1-16 صص ،71 پیاپی  شماره ،15 دوره ،1401فروردین   ؛)ادب  بهار(فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 6
خان نیز از این قلیدر اشعار سبک هندي کمتر شاعري وجود دارد که با آبله تصاویر جدیدي را خلق نکرده باشد. مرتضیآبله:  

  نیست و این کلمه از واژگان پربسامد شعر وي بشمار میرود. در اینجا به چند مورد اشاره میشود:  قاعده مستثنا
 )63تا الف: در بحر روزگار زدم غوطه مرتضی / گوهر مگر ز آبله پیدا کند کسی (شاملو، بی 

 ) 40ها شد (همان: بس که در این راه پاي سعی فشردم / ریگ روان همعنان آبله
 )47موشی میان ما و نیاز / سپند آبلۀ دل به گفتگو بفروش (همان: نشسته نقش خ
 قلی شاملو آمده است.این کلمه بیش از صد بار در اشعار مرتضی آیینه/ آینه: 

 )23نگاه بوالهوسان تا کی از تو رو بینند / به دست ناز ده آیینۀ تغافل را (همان: 
 ) 39و آیینه آب شد (همان: رحمی  بکن نقاب ز رخسار برمدار / کز شعلۀ نگاه ت

 ) 20تا ج: هرگز کسی به غیر دلم در بساط عشق / آیینه را ندیده که از آه بشکفد (شاملو، بی
 )39تا ب: تیغ تو خم گشته که سیماي خون / بر تن آیینه گرانی کند (شاملو، بی 

 )38عکست آیینه را قلندر کرد / خاك در کاسۀ سکندر کرد (همان: 
بسمل شدن است که در شعر شاملو نیز نمود  از جمله تصاویر پرکاربرد شعر سبک هندي بسمل یا نیم:  بسملبسمل/ نیم
 خاصی دارد:  

 ) 25تا الف: غمت شهید ندارد به جوهر دل ما / زند به تیغ فنا غوطه خون بسمل ما (شاملو، بی
 )46ق:  1263ام به دام تو پرواز میکنم (شاملو، بسمل تیغ تغافلم / افتاده من مرغ نیم 
 خان بسامد باالیی دارد. قلی این اصطالح، از اصطالحات طب سنتی است که در دیوان مرتضی پنبۀ داغ: 

 )41: 1382خوشتر است (شاملو، پنبۀ داغ جنونم از گلستان خوشتر است / دیدة پرخون مرا از جام مستان  
 ) 115اي کافتد ز داغ من (همان: پنبه چو الله داغ بر دل نِهْ اگر با عشق سر داري / بیا بویی شنو هر 

 ) 37و مرهم سوخت (همان: به زخم داغ دلم تا طبیب پنبه نهاد / چو برق آتشم از سینه جست 
 )59هاي داغ (همان: رفت از سرم ز سوز محبّت هواي باغ / گلهاي باغ ماست کنون پنبه

 )64غم (همان: تا کرد غم عشق تو روغن به چراغم / صاف است چو آیینۀ دل پنبۀ دا
 

 تبخاله 
 ) 49تا الف: اي چند به خاك ره میدان بستم (شاملو، بی لب فتراك ز تبخالۀ خونم بشکفت / سجده

 )56به اظهار وفا گر لب گشایم / شود تبخالۀ لب حرف پنهان (همان: 
صفی بکار رفته است. نظیر خان شاملو است که اغلب بصورت ترکیبهاي اضافی یا و قلیاز کلمات پربسامد اشعار مرتضی داغ:  

داغ الله، داغ جگر، داغ سینه، داغ حرمان، داغ دل، داغ جبین، داغ حسرت، داغ مهجوري، داغ جنون، داغ غم، داغ هجران، داغ  
عشق، داغ پنهان. در مواردي نیز که بصورت اضافی بکار نرفته، اغلب با کلماتی چون پنبه همراه شده است. ما در اینجا به ذکر  

 مونه اکتفا میکنیم:یک ن
 )115:  1382اي کافتد ز داغ من (شاملو، چو الله داغ بر دل نِهْ اگر با عشق سرداري/ بیا بویی شنو هر پنبه

با کلمات الماس، رفو، بخیه، خنجر، خنده، مرهم، تیغ، پنبه،   خانقلیاز کلمات پرتکرار شعر مرتضی زخم:   است که معموالً 
 شیشه، و درمان همراه شده است. در اینجا به بیان چند شاهد بسنده میکنیم:

 ) 85تا الف: مرهم الماس را خون در جگر / میکند زخم دل مغرور ما (شاملو، بی 
 )36مژگان رفو کنند  (همان: من کشتۀ نگاه بتان ستمگرم / زخم مرا به سوزن 

 )24تا ج: مباد بخیۀ زخمم به روي کار افتد / بیا به چاك دلم یک زمان گریبان باش ( شاملو، بی 
 )43تا ب: در شهادتگاه غم هرگاه میغلتم به خون / زخم میخندد به رویم گر تبسم میکنم (شاملو، بی 

 هاي متعددي از آن در شعر شاملو وجود دارد: سبک هندي است که نمونه سراب از مضامین پرتکرار سراب: 
 )55: 1382در بحر غوطه خورده چو ماهی ز حرص زر / از دشت حشر موج سرابی ندید کس (شاملو، 
 )59تا الف: افالك را بر هم زن و عالم خراب کن / آتش به جان گذار و جهان را سراب کن (شاملو، بی 

 )35:  1382ا گوهر شوي / چند گردي تشنه بر گِردِ سراب (شاملو، غوطه زن در بحر ت
خان نیز بارها به آن قلی این مضمون در شعر سبک هندي بویژه شعر صائب پربسامد است که در اشعار مرتضیسنگ طفالن:  

 اشاره شده است.  



 7/  خان شاملوقلی شناسی اشعار فارسی مرتضی سبک

 

 )86تا الف:  ملو، بی میتوان مُرد از براي سنگ طفالن مرتضی / لذت اندر هوشمندي کم بود دیوانه را (شا
خان نیز بارها آمده و دستمایۀ قلیهندي است که در دیوان مرتضی هاي پربسامد سبک  از جمله مضمون نقش پا/ نقش قدم:  

 مفاهیم و تصاویر مختلف شده است:
 )27به راه عشق مبین مرتضی تمنّا را / چو نقش پا مده از کف پی توکل را (همان:  

 )41تا ب:  ست / میروم این راه را همچون غبار (شاملو، بی قصر راهم نقش پاي همت ا
 )37نشین شد، شده باشد (همان: افتادگیش راه به جایی بَرَد آخر / گر نقش قدم خاك 

 )48: 1382ز نقش هر قدمش نافه میتوان چیدن / سگ درِ تو بِهْ از آهوي ختن باشد (شاملو، 
 

 کاربرد کلمات جدید
 کلماتی است که در این عصر در دیوان شاعران رخنه کرده است.  این واژه از جمله فانوس: 

 )32فانوس سینه شمع قدت را به بر گرفت / ترسم ز سوز دل به گداز آورم تو را (همان: 
 )43خیال شعلۀ حُسنش چنان بر جان من پیچد / که دود شمع دل در جامۀ فانوس تن پیچد (همان: 

 )49هاي برق ز هم بال و پر گشود (همان:  نهشمع چمن ز پردة فانوس گل نمود / پروا 
شاید بتوان گفت کهنترین نمونه شعري که در آن به چهارشنبه سوري اشاره شده است بیت زیر باشد. چهارشنبه سوري:  

 در این بیت بر یکی از آداب این شب، یعنی همنشینی و مجالست دوستان تأکید شده است.  
 )88تا الف: در چارشنبه سوري (شاملو، بی صحبت دوستان همیشه خوش است / خاصه 

خوشنویسی:   و  کتابت  مرتضیاصطالحات  دیوان  خاص  ویژگیهاي  جمله  اصطالحات  قلیاز  باالي  بسامد  شاملو  خان 
خوشنویسی است که با وجود خطاط و خوشنویس بودن او، نباید امر عجیبی باشد، اما وي در بسیاري از موارد از اصطالحات  

سی براي بیان مضامین و موتیفهایی همچون نظربازي و شاهدبازي بهره گرفته است که گاه از این اصطالحات  کتابت و خوشنوی
بطریق استعاره، ایهام، ایهام تناسب، مراعات نظیر یا تداعی معانی و مانند آنها استفاده کرده است و گاه این اصطالحات معناي 

 اند.اصطالحی خود را ازدست داده 
 ها بار تکرار شده است.  خان است که ده قلیز پربسامدترین کلمات دیوان مرتضی کلمۀ خط ا :خط

 )44خطش دمید و رخش صاحب غبار دگر شد / بهار بود رخش خط او بهار دگر شد (همان: 
 )23تا ج: سان خون سیه میچکد از منقارش (شاملو، بی مرغ نظّاره که حیران خط و خال تو بود / خامه 

 ) 15خط تو را بر برگ گل یاد آورم / آیینه را طوطی کنم گل را به فریاد آورم (همان:  چون سبزة
 )57: 1382نقطه ندارد زیب بر روي بیاض / خال هندو را به دور خط نهاده چون نقط (شاملو، خط بی 

معناي اصطالحی خود که نوعی خط است که با قلم بسیار ریز و ظریف و بصورت نازك    براین اصطالح عالوه  خط غبار/ غبار:
روییده در صورت بویژه کنار گوش یا پشت لب نیز بکار  خان به معناي موي تازه قلیو کوچک نوشته میشود، در اشعار مرتضی

شم است که بصورت سفیدي ظاهر میشود»  میرود. گاه نیز به اصطالحی پزشکی اشاره یا تبادر دارد که «نوعی بیماري در چ 
 ).5150/ 6: 1381(انوري، 

 )14: 1382ات داغدار خط / بر خاطر رُخَت ننشیند غبار خط (شاملو، یا رب نگردد آینه
 )44تا الف: خطش دمید و رخش صاحب غبار دگر شد / بهار بود رخش خط او بهار دگر شد (شاملو، بی 

 )17ق:  1263ر دارم / به روي برگ گل خطّ غباري در نظر دارم (شاملو، سواري در نظام گلگون ز پا افتاده
 ) 14تا ج: دل انصاف پیشه کن / کز گَرد راه میرسد اینک غبار خط (شاملو، بیبا عاشقان صاف 

 )58: 1382پرنور بود چشم من از دیدن رخش / نزدیک شد که تیره شود از غبار خط (شاملو، 
 )33تا الف: در ره تجرید غبار من است (شاملو، بی  آسمان / چشم بپوشید که هفت 

 بیاض
 )57: 1382نقطه ندارد زیب بر روي بیاض / خال هندو را به دور خط نهاده چون نقط (شاملو، خط بی 

 ) 28ق: 1263دار / چون بر بیاض عارضت افتد گذار خط (شاملو،  آیینۀ رخ تو شود چشم سرمه 
 سواد

 ) 74تا الف: آرزوي دل روشن (شاملو، بی  میشود از سواد خامۀ تو / دیدة
 ) 27اند مگر نسخۀ تحمل را (همان: سواد روشن ما را کسی نمیداند / نخوانده 



 1-16 صص ،71 پیاپی شماره ،15  دوره ،1401فروردین   ؛)ادب  بهار(فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 8
 ) 29ق: 1310نسخۀ زلف تو را باد صبا برهم نزد / چون سواد آفرینش را پریشان یافتم (شاملو،  

 خامه
 )50تا الف: زبان شده باشم (شاملو، بی بیاگر چو خامۀ مو سر به سر زبان شده باشم / به رنگ صورت آیینه 

 )39تا ب: اش بینی ز تأثیر حیا / خامۀ نقاش قدرت این رقم تصویر کرد (شاملو، بی گر عرق بر چهره 
 )23تا ج: سان خون سیه میچکد از منقارش (شاملو، بی مرغ نظّاره که حیران خط و خال تو بود / خامه 

 
 موسیقی بیرونی: وزن

 خان به قرار زیر است:قلیزان شعري در قالبهاي موجود دیوان مرتضی استفاده از او
قصیده دارد که یک قصیده در بحر مجتث، یک قصیده رمل و یک قصیده هزج است.    3خان در مجموع  قلیدیوان مرتضی 

مثنوي در بحر    3قطعه مجتث و یک قطعه خفیف است. از مجموع چهار مثنوي نیز    2قطعه رمل،    5قطعه دارد که    8دیوان او  
 هزج و یک مثنوي رمل است. میزان استفاده از بحرهاي مختلف در غزلیات نیز در جدول زیر آمده است:

 خفیف سریع  منسرح  رجز  مجتث مضارع  رمل  هزج  نام بحر 
 3 4 8 9 19 23 69 86 تعداد غزل 

 1/ 35 1/ 8 3/ 61 4/ 07 8/ 59 10/ 4 31/ 22 38/ 91 درصد 
 

ها داراي  غزل نامردف است. برخی از غزل   22خان تنها  قلی غزل موجود در دیوان مرتضی  221از مجموع  موسیقی کناري:  
 ردیفهاي طوالنیند؛ براي نمونه: 

 ) 87ق: 1310(شاملو،   که من دارم تو هم داريجفاجوي ستمکاري   / که من دارم تو هم داريشنیدم در دل آزاري 
 )40(همان:  شکار میتوان کرد ترکانه  /  شکار میتوان کردجانانه 

 )41: 1382(شاملو،  کرد و گذشت/ روزگارم سیاه  کرد  و گذشتزلف مشکین پناه 
 

 جدول چگونگی ردیفها
 بلندردیف  ردیف ترکیبی ردیف حرفی ردیف ضمیري  ردیف اسمی  ردیف فعلی  نوع ردیف

 7 31 11 17 37 103 تعداد 
 

 تکرار قافیه 
شعر سبک هندي تکرار قافیه است؛ بطوریکه «شاعران سبک هندي تکرار قافیه را به فاصلۀ یک یا دو بیت (و    یکی از خصایص

). 71:  1371اند» (شفیعی کدکنی،  آوردهاند، بلکه آن را نوعی هنرنمایی نیز بحساب می اي) عیب نمیشمرده هیچ فاصلهگاه بی
غزل    5غزل قافیه تکرار شده است. در    45غزل، در    221نیست و از مجموع  قلی شاملو نیز از این قاعده مستثنا  غزلهاي مرتضی 

نیز دو قافیه هر کدام دو بار تکرار شده، اما این تکرارها بجز یک مورد که قافیۀ «بار» سه مرتبه تکرار شده، در سایر موارد بیش 
 از دو مرتبه نبوده است.

است  یار  خوي  از  نازکتر  که  من   دل 
اسیرم را  اسیرم  او  زلف  و   رخ 

مجنون بید  و  شد  پریشان  من  از   گل 
مسکین کبک  اي  کن  پیدا  شیر   دل 
حسنش باغ  از  چید  توان  گلها   چه 
بلبل نه  دِماغی  دارد  پروانه   نه 

 

بد    خوي   است  روزگار گرفتار 
بی  بی گل  می  و  استخزان   خمار 

جنون   جنونم   است   بهار بهار 
است  شکار  در  او  مژگان  شهباز   که 

آس او   است  بهار تین  گریبان 
مرتضی،   کسی  سازد   است   روزگار چه 

 )24تا الف: (شاملو، بی                              
نشئه عشق  ز  بی  کس   شرابی اي   ندید 

نشان  میدهد  بیخردي  ز  هوس   جام 
باد به  دهی  خود  عمل  حاصل  چند   تا 
دهر  شور  ز  عالم  مردم  غفلتند   در 

شربت    ز  کس   آبیکیفیتی   ندید 
هیچ   ز  حق  کس   شرابیمستی   ندید 

بر   دیده  هواي  بی  کس   آبیدل   ندید 
کس  ندید  خوابی  به  خویش  مرگ  که   گویا 
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زر  حرص  ز  ماهی  چو  خورده  غوطه  بحر   در 
شدم تا   بیخبر  او  وحدت  شراب   از 

 

کس ندید  سرابی  موج  حشر  دشت   از 
کس ندید  خرابی  مست  اسیر  من   چون 

 )61(همان:                                          
خان عبارتند از: حاصل، پا، سخن، دل (دو غزل)، مضطرب، روزگار، بهار، پروانه (دو غزل)،  قلیهاي تکراري شعر مرتضی قافیه

، پایه، جان، گمان، دگر، کار، درد (دو غزل)، یار، دیگر، دلخواه، ما (دو غزل)، جایی، ستدیر، تنگ، جنگ، دلیل، در، شراري 
چاره، مردم، گریبان، بار، نهال،    ام، شرابی، آبی، دیوانه، بیتابش، رخت، کویش، غبار، سر، نظر، یاد، بسیار، دماغم، باز، کشیده
 کمال، فرد. 

 (Literary Level)سطح ادبی  
و مختصه  به مسائل  توجه  ادبی  بررسی سطح  ادبیت   در  متن  به  بدیع، که  و  بیان  علم  تکرارشونده   (Literariness)هاي 

 قلی شاملو میپردازیم.  هاي شعر مرتضی بخشیده، ضروي است؛ بنابراین در اینجا به ذکر پربسامدترین مختصه
براي غافلگیري و ایجاد حیرت و شگفتی در خواننده بکار  شاعران سبک هندي تمام تالش خود را  استعارة فعلی (تبعیه):  

اند. یکی از این ترفندها استفاده از استعارة فعلی یا تبعیه اند و براي نیل به این مقصود از شگردهاي مختلفی بهره برده بسته
ی پنداشت و فعل را به عالقۀ توان فاعل را حقیقاست. فرق استعارة فعلی با استعارة اسمی در آن است که در استعارة فعلی م 

زدایی است که جریان ). این استعاره «نوعی آشنایی192:  1385مشابهت یا عالقۀ سبب و مسبب تعبیر و تفسیر کرد (شمیسا،  
). کاربرد  79:  1384پور آالشتی،  مألوف کالم را برهم میریزد و پیوند تازه میان کلمات در زنجیرة گفتار برقرار میکند» (حسن 

اي است که از داللت معنایی قاموسی خود خارج شده، مفهوم نامتعارف و مجازي مییابد. همین ر این استعاره «بگونه فعل د
خان شاملو موارد متعددي  قلی). در اشعار مرتضی 149قرابت و تازگی است که سبب توجه و احیاناً تأثیر و لذت میشود» (همان:  

 هایی از آن اشاره میشود: از استعارة فعلی وجود دارد که به نمونه 
 هوس جوشیدن:

 ) 70تا الف: هوس تفرقه در مغز دلم میجوشید / خاطر جمع به آن زلف پریشان بستم (شاملو، بی
 خواب سوختن: 

 )35: 1382شاملو، ( امشب ز تاب هجر تو در دیده خواب سوخت/ طوفان اشک کشتی دل را در آب سوخت 
 ناله شکستن:

 )52(همان:  را دوا / ناله شکستم به دل یافتم از وي اثر درد نهفتم به جان گشت غمم 
 ذوق جوشیدن: 

 )60تا الف: شاملو، بی کشان را نشئۀ آزار ده (ذوق میجوشد به جاي برگ از شاخ طرب / عیش این حسرت
 لب شکستن: 

 )23گلهاي مستی را (همان:   که بر سر میزنم گلشن  لب خمیازه دیگر نشکند از شبنم حسرت / در این  
 گریه رنگ بستن:

 )102نماي گل (همان: بادة ساغر لبت شبنم گلشن رخت / گریۀ رنگ بست می خندة مه
خان  قلی هاي تودرتوي انتزاعی است. مرتضی هاي پربسامد در شعر عصر صفوي استعاره یکی از شاخصههاي اسمی:  استعاره

آفرینیهاي شاعرانه از آن بسیار بهره برده است. براي نمونه و  روزگاران خود براي خلق تصاویر و مضمون هم   شاملو نیز بتبع
 پرهیز از اطالۀ کالم تنها به چند مورد اشاره میشود. 

جگر آفتاب، جگر لعل بدخشان، لب فتراك، سینۀ آرزو، دیدة آرزوي دل، چشم چراغ، رخ صبح دل، جبهۀ امید، دامن ساغر،  
 دامن محبت، دامن مدح، دامن اقبال، دامن آه، دامن توفیق، دامن همت دامن طاقت، پاي امید، خون امید.

 
 قلی شاملو هاي بکاررفته در اشعار مرتضی جدول بسامد استعاره

 استعارة تبعیه  استعارة مکنیه استعارة مصرحه 
 187از  11 187از  45 187از  131

 درصد 5/ 88 درصد 24/ 06 درصد 70/ 05
 



 1-16 صص ،71 پیاپی شماره ،15 دوره ،1401فروردین  ؛)ادب  بهار(فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 10
: تشخیص در شعر همۀ شاعران وجود دارد، اما در سبک هندي از بسامد بسیار بیشتري  (Personification)  تشخیص

دانسته دوره  این  اشعار  عمومی  ویژگیهاي  از  را  آن  بطوریکه  است؛  (حسنبرخوردار  آالشتی،  اند  از  80:  1384پور  یکی   .(
گیري از تشخیص براي تصویرآفرینیهاي شاعرانه است. تشخیصهاي شاملو بهره   خانقلیهاي شعر مرتضی پربسامدترین خصیصه

شعر او گاه تجریدگونه و پیچیده است، گاه ساده. گاه صفات انسانی به عناصر مادي و طبیعی اسناد داده میشود و گاه به عناصر 
 ذهنی. این امر موجب شده است نوعی پویایی و تحرك در تصاویر شعر او بوجود آید.

 ). 32: 1382(شاملو،  گالب کف لطفشزد   رخ بیهوشی دلهنگام عرض حال خویش/ بر  بیخود شدم  دید چون  
در این بیت دل شاعر به شخص بیهوشی تشبیه شده است که لطف معشوق براي به هوش آوردن او مشتی گالب بر صورت  

 وي میپاشد.   
 ؟  ماهتاب صبحگر نیست طوق پیرهنت طاق قبله، چون/ جیب مرا سجود کند 

   آغوشی معشوق را سجده میکند.مند از هماي است که جیب شاعر بهره ماهتاب صبح چون بنده
 )  93پاي بنه در رکاب صبح (همان:  آفتابشعرت گرفت روي زمین مرتضی بیا / چون 

 آفتاب به سوارکاري ماننده شده است که پاي در رکابِ اسبِ صبح دارد.  
 ) 41ق: 1263پاره کنم (شاملو،  هوشگریبان  توبه کجاست می که ز فکر جهان کناره کنم / به مرگ

شاعر در این بیت بدنبال شراب میگردد تا با یاري آن نیرو بگیرد و توبه را که به شخصی ماننده شده است بکُشد و از این  
 طریق گریبان هوش را، که او نیز شخصی است که لباس به تن دارد، پاره کند.

 )41تا ب: شاملو، بی اندیشۀ باطل کند / مرتضی را فرصت توفیق استغفار ده (  طول امل تا به کی 
 هاي باطل در سر دارد.  در این بیت طول امل همچون انسانی است که اندیشه  

 )38: 1382شاملو، تو مرهم به جگر بست ( اللۀ پیکانست / تا م تنگ در آغوش گرفته آسودگی
آسودگی همچون  در این بیت اللۀ پیکان معشوق همچون طبیبی است که بر جگر شاعر مرهم بسته است و از آن زمان به بعد،  

 دوستی، شاعر را تنگ در آغوش گرفته است. 
قلی زمانی بروز میکند که از اصطالحات خطاطی و خوشنویسی و کتابت استفاده عمدة ایهامهاي شعر مرتضیایهام تناسب:  

 میکند.
 )82تا الف: کی میتوانم سر برون کردن (شاملو، بی  خطش سودايجنون کردن/ ز  مشقچنین شوري که من دارم به یک 

 )71آفرینش را پریشان یافتم (همان:   سوادزلف تو را باد صبا برهم نزد/ چون   نسخۀ
 ) 30زاد آه است (همان: مهر و ماه است / هر ناله که خانه سواد خال تو 

رود و در دیوان اکثر شاعران این دوره بوفور  یهاي اصلی سبک هندي بشمار م اسلوب معادله از جمله شاخصه اسلوب معادله:  
 قلی نیز از این قاعده مستثنا نیست. یافت میشود؛ دیوان مرتضی 

 )43: 1382(شاملو،  توانی سوخت دشمن را چو برق از گرمی الفت/ به اظهار عداوت دشمن از دشمن نمیترسد
 )144است (همان:  سو مفکن/ در رخ مرد نکوروي حیا شمشیر از نگه پردة آزرم به یک 

 ) 32قامتی کز ضعف خم شد ناله را بخشد اثر/ هر کمانی کی به منزل میرساند تیر را؟ (همان: 
قلی شاملو در اشعار خود از انواع تشبیه بهره برده است، اما تشبیهات اگرچه مرتضی تشبیهات فشرده (اضافۀ تشبیهی):  

از  و  را دارد  غالب  او وجه  (اضافۀ تشبیهی) شعر  اضافه   فشرده  از  تعدادي  اینجا  است. در  برخوردار  باالیی  نسبتاً  هاي بسامد 
تشبیهی شعر شاملو ذکر میشود: جویبار ایمان، دیار قناعت، بیابان سینه، سهیل اشک، مکتوب غم، کعبۀ توفیق، تیغ فنا، آیینۀ 

 ت، صدف دیده، فانوس سینه.نگاه، نسخۀ زلف، چراغ ناله، پیرهن آه، چمن تصویر، کشتی حوصله، خوناب حسرت، چتر هم
 

 شاملو به اعتبار حسی و عقلی بودن قلی هاي موجود در اشعار مرتضی جدول بسامد تشبیه
 معقول به محسوس  معقول به معقول  محسوس به معقول  محسوس به محسوس

 693از  96 693از  42 693از  176 693از  379
 درصد 13/ 85 درصد 6/ 06 درصد 25/ 39 درصد 54/ 68
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 (Philosophical Level)سطح فکري  
اي است ارزشمند که روح جامعۀ آن روزگار را بخوبی منعکس خان شاملو ازلحاظ ویژگیهاي فکري گنجینهقلیاشعار مرتضی 

 میکند. در اینجا پربسامدترین مضامین شعري او را ذکر میکنیم. 
ات و عرض ارادتهاي او به خاندان عصمت و طهارت  مذهب است، اعتقاد قلی شاملو شیعیازآنجاکه مرتضیمضامین مذهبی:  

اي بلند با او در قصیده (ع) در شعر او نمایان است. وي بیش از همه ارادت و اخالص خود را به امام علی (ع) نشان داده است. 
 مطلع:  

 )  3تا الف: شهی که خطبۀ نامش اگر بلند شود/ فتد به جان مالیک فغان واشوقاه (شاملو، بی
تصاویر بدیع به بیان مقام واالي آن حضرت و مراتب عشق و محبت خود به ساحت قدسی آن جناب پرداخته است. او   با خلق 

 همچنین در البالي اشعار خود عشق و محبت خود را به آن حضرت ابراز کرده است:
 )35: 1382شاملو، ( خان است قلی مرا که مهر علی نقش خاتم جان است/ خطابم از در او مرتضی

 خوشا کسی که به ذکر علی بَرَد خوابش / ز تاب شوق کند مرغ روح بیتابش 
 ) 56(همان: بندة آنم که گفت با امّت / منم مدینۀ علم و علی بُوَد بابش کمینه

 ) 60(همان: مرغ دلم همی پرد از سر شوق تا نجف / کی شود این هوا مرا، یار کشد به این طرف 
 )32راه نجات پیروي حیدر است و آل / وارستگی طلب کنی از مرتضی طلب (همان:  

 از جمله مضامین مذهبی شعر شاملو اشاره به کربال و وقایع عاشورا است:  
 ) 55تا الف: شاملو، بیر کربالي خون شهیدان روان شدم (سار آبله کوثرفشان شدم / داز چشمه 

 ) 12تا ج: دیگرست (شاملو، بی کربالییدشت پرخون  نصیبان را عالج / هر قدم این  شربت وصل است با حسرت  
 خان در اشعار خود آرزومند زیارت امام رضا (ع) است: قلیمرتضی 

 )36: 1382انم آرزوست (شاملو، از فیض قبلۀ هفتم ز شش جهت/ گلگشت هشت روضۀ رضو 
بن موسی الرضا (ع) را بدین لحاظ قبله هفتم میگویند که مردم در روي  حضرت علی مراد از قبلۀ هفتم امام رضا (ع) است؛ چراکه  

گاه مسلمین است: مکۀ معظمه، مدینۀ طیبه، نجف اشراف، کربالي  زمین به هفت موضع توجه دارند یا هفت موضع از زمین قبله 
بن موسی الرضا (ع). بدین جهت است که آن  لی، مقابر قریش یعنی قبور کاظمین علیهماالسالم، سامرا و شهر مقدس مشهد علی مع 

 بزرگورار را قبلۀ هفتم میگویند. 
   اي دارد:شاملو ابراز عشق و ارادت به امام عصر (عج) نیز جایگاه ویژه قلیدر میان مضامین مذهبی شعر مرتضی 

 خر زمان دارد دلم / همچو بلبل ناله بهر گلستان دارد دلم آرزوي مهدي آ
 )62همان: (تا کنم جان را نثار مقدم آن شاه دین / روح در پرواز سیر المکان دارد دلم 

 )50تا الف:  شاملو، بی الزمان شده باشم (تبرّك / اگر غبار ره صاحب دیده کشد خاك هستیم به  فلک به 
 هاي شاعرانه شده است: خان دستمایۀ تصویرپردازي قلیاین مضمون بارها در دیوان مرتضیشهادت: 

 ) 36: 1382شاملو،  (یابم ظفر ز همّت او بر جهاد نفس / یعنی شهید عشقم و میدانم آرزوست 
 ) 32ق: 1263شاملو، (گفت ز دست چون برم خون شهید عشق را/ رنگ ز روي برگ گل برد صبا که همچنین 

وبوي عرفانی دارد، یا اصطالحات عرفانی در آن بکار رفته  خان شاملو که رنگ قلی آن دسته از اشعار مرتضین عرفانی: مضامی
تردید تقلیدي صرف از شاعران صوفی و عارف است؛ چراکه وي نه صوفی است و نه تحت تعلیم و تربیت صوفیه قرار  است، بی 

یا تحت تأثیر پیشینیان بوده، یا بر سبیل عشق و عالقه به اسلوب تصوف  گرفته است. او نیز همچون اغلب همعصران خویش  
الدین اردبیلی بودن او  از لغات، اصطالحات و مضامین عرفانی بهره برده است. الزم به ذکر است که متولی آستان شیخ صفی

به ذکر چند نمونه پربسامد اصطالحات   نیز میتواند در این مسئله تأثیر داشته باشد. در اینجا براي پرهیز از اطالۀ کالم تنها
 عرفانی اکتفا میکنیم:

 بادة وحدت 
 )114: 1382(شاملو، ز حسن یار من رنگین شده گلهاي باغ من/ لبالب گشته است از بادة وحدت ایاغ من 

 بقا
 )32رو کن به درگهی که بُوَد خالی از زوال / بگذر ز هستی خود و آنگه بقا طلب (همان: 

 تجرد و تجرید 
 ) 60تا الف: (شاملو، بیسامانیم را بار ده فکر جمعیت پریشان میکند آزاده را / از تجرّد نخل بی 



 1-16 صص ،71 پیاپی شماره ،15 دوره ،1401فروردین  ؛)ادب  بهار(فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 12
 )31: 1382تا نهادیم قدم در ره تجرید و فنا / خضر بر دوش کشد توشۀ همراهی ما (شاملو،  

 توکل
 )65گر جهانی را بگیرد سربسر طوفان نوح / از توکل برنمیخیزم ز جاي خویشتن (همان: 

 )64ام (همان: از توکل باغ امیدم چو گل خواهد شکفت / بلبلم از بهر سیر مرغزاري مانده
 خانقاه و خرابات 

 ) 55عنقاصفت به قاف کشیدیم رخت خویش / بر صدر خانقاه نهادیم تخت خویش (همان: 
 )20ق: 1263(شاملو، خوشم به جرم، که از گوشۀ خراباتم/ نشان کعبۀ توفیق داده آه مرا 

 خرقه
 )62: 1382من که در راه تو ترك اهل دنیا میدهم / ناکسم گر خرقۀ پشمین به دنیا میدهم (شاملو، 

 ساغر وحدت/ شراب وحدت/ می وحدت 
 )115(همان: بیا زاهد تو هم از ساغر وحدت لبی تر کن/ اگر هستی به خود یابی مالمت کن دل ما را 

 )55مست خرابی ندید کس (همان:  تا از شراب وحدت او بیخبر شدم / چون من اسیر 
 )54ساقیا صبح میدمد برخیز / می وحدت به جام عشرت ریز (همان: 

 مالمت
 )44تا ب: (شاملو، بی هرجا که میرویم توکّل رفیق ماست / اي همسفر بیا ز مالمت حذر مکن

 است:  خان گاهی عشق نوخطان و زیبارویانقلیعشق و عاشقی در اشعار مرتضی مضامین عاشقانه:  
 تا نقش بست بر گل رویش نگاه خط / گلشن شکفته شد ز نسیم بهار خط 

 )58: 1382پرنور بود چشم من از دیدن رخش / نزدیک شد که تیره شود از غبار خط (شاملو، 
 )36لعل بدخشان خون است (همان:  مستی عشق من از شوق لب میگون است /  که از رشکش جگرِ 

 عقل عاجز از درك عشق است: 
 ) 42تا ب، دلم آشفته و مجنون باشد / عقل ازین سلسله بیرون باشد (شاملو، بی 

 قامت زیبارویان عقل و دین را بتاراج میبرد: 
 )43تا الف: آفرین باشد (شاملو، بی که تاراج عقل و دین باشد / قامت جلوه آن

 ي محبت دیگران نگذاشته است: عشق جایی برا
 ) 62: 1382ایم (شاملو، در سر هواي عشق تو تا جا گرفته است / مهر و محبت از همه عالم بریده

 )59هاي داغ (همان: رفت از سرم ز سوز محبّت هواي باغ / گلهاي باغ ماست کنون پنبه
 او عشق را با جان خریده است: 

 )64ایم (همان: ایم و به مطلب رسیده از خود گذشته ایم / ایم و درد محبّت خریده جان داده 
 عشق دلیل و راهبر است:

 ) 11ق: 1263هاي عشق آخر به منزل میبرد ما را (شاملو، کمندي شد به پایم راه کوي دوست پنداري/ کشاکش
 عشق او ازلیست: 

 )115: 1382املو، من از روز ازل مست می میخانۀ عشقم / کشم بر سوز جان و دل لبالب جام صهبا را (ش
 بخش است: نیازيعشق بی 

 ) 37کسی که از غم عشق تو در سرش سوداست / چو آفتاب سرافراز تاج استغناست (همان: 
 ) 51تا الف: قانعم کرده چنان عشق که انصاف مرا / خانۀ موري و بال مگسی میباید (شاملو، بی

 دوزخ شراري است از آتش عشق: 
  )29آتش / از آتش عشق او شراریست (همان:  دوزخ که شرار اوست 

 پذیر نیست:عشق ادراك 
 )49: 1382شاملو، خانۀ ادراك نگنجد / این گنج به ویرانۀ افالك نگنجد (عشقت به نهان 

 عشق را نهایت نیست:
 )37آخرین گام اولین قدم است / وادي عشق را نهایت نیست (همان: 

 در عشق باید جانبازي کرد: 



 13/  خان شاملوقلی شناسی اشعار فارسی مرتضی سبک

 

 )54قدم چون نهی ز جان بگذر / که ننگ مرد بُوَد عاشقیّ عارآمیز (همان:  به راه عشق
خان بسیار پرتکرار است. در اغلب موارد، مراد از مستی، مستی با شراب انگوري است،  قلیمستی: این مضمون در شعر مرتضی 

 است.  رفان او حتی یک مثنوي در این باره سروده است. گاهی نیز مراد از مستی، عوالم مستی در ع
 )21تا ج:  شاملو، بی مستی جاوید خمار من است / شیشۀ می لوح مزار من است (

 ) 11مرا پرواي ناز آسمان نیست / چنان مستم که پندارم جهان نیست (همان: 
 )41تا ب: دست بر دامان مستی زن که نیست / مستی این باده را غیر از خمار (شاملو، بی 

مرتضی شعر  در  پرتکرار  و  اصلی  مضمونهاي  از  یکی  و  قلی نظربازي:  رایجترین  شده  باعث  مسئله  این  است.  نظربازي  خان 
 پربسامدترن تلمیحات شعر او مربوط به داستانهاي حضرت یوسف (ع) باشد.   

 )20تا الف: ی وصل بتان مایۀ عیش و طرب است/ یوسف از چاه برون آور و زندان مطلب (شاملو، بی مرتض
 ) 43اي بر خاك کنعان میکنم  (همان: مرتضی یوسف پرستیدن نباشد حد من / گر توانم سجده 

اي به  ه او از چه دوره اي خاص دارد، اما دقیقاً مشخص نیست کقلی خان عشق و نظربازي با نوخطان جلوه در اشعار مرتضی 
سرودن اشعاري با مضامین پرهیز از نظربازي میپردازد، اما عمدة این اشعار در منتخب دیوانش، که خود در جنگ خویش 

 فراهم آورده، آمده است که این امر میتواند گویاي این باشد که او در سنین پیري به این مضمون پرداخته است. 
 ) 37تا الف: شاملو، بی مذهب مرتضی گناه است (بر حُسن نگاه خیره کردن / در 

 )  45: 1382به جنس شاهد دنیا ظفر چه کار مرا؟/ چو نور دیده نباشد بصر چه سود کند (شاملو، 
شاملو بسیار عیان است، اما آنچه در شعر او بسامد بیشتري دارد، تاختن قلی تأثیر حافظ بر اندیشۀ مرتضی مضامین اجتماعی:  

 بینی میداند که قادر به شنیدن سخن عشق نیست.   خود است. گاه زاهد را کج به زاهدان زمان 
 )46(همان: بین سخن عشق تو را/ سخن راست به هر گوش و زبانی نرسد نشنود زاهد کج

 گاه زاهد را خودبین خطاب میکند:
 )114: ظفر در کنج عزلت یافتم اي زاهد خودبین/ اگر با ما شوي همدم بیابی نشئۀ ما را (همان

 گاه میگوید که او فقط در غم دستار خویش است:
 در سر ما شور مجنون است و عشق کوهکن/ زاهدان را در دل و در سر غم دستار خویش 

 گاه ریاي زاهد را آشکار میکند و میگوید زاهد در حالی که تسبیح به دست دارد میناي مستان را در بغل دارد:
 )69تا ب: پنهان کنم/ تسبیح زاهد را به کف میناي مستان در بغل (شاملو، بیبا نیک و بد دارم سري کو عشق تا 

 در جایی دیگر زاهد هوس جام میکند، اما با دیدن لب معشوق شاعر، در آن طمع میبندد و از فکر جام منصرف میشود:    
 )40: 1382(شاملو، گرچه در خاطر زاهد هوس جام گذشت/ تا لب لعل تو دید از می گلفام گذشت 

در بیتی دیگر به این مطلب میپردازد که زاهد او را از عـشق منع میکند، اما ـشاعر از پیمان زاهد گذـشته و با درد خویش انس 
 گرفته است.

 )62(همان: زاهد چه منعم میکنی بگذشتم از پیمان تو/ شادم به درد خویشتن بیزارم از درمان تو 
 ا از ساغر وحدت لبی تر کند:جایی دیگر شاعر زاهد را پند میدهد ت

 )114بیا زاهد تو هم از ساغر وحدت لبی تر کن/ اگر هستی به خود یابی مالمت کن دل ما را (همان: 
آورد که دائم در سفرند، اما ازآنجاکه زاهد در جرگۀ مردان نیست، وقتی نیز در مقام مفاخره خود را از زمرة مردانی بشمار می 

 دائم در حضر است:  
 )72(همان: ن در حضر و ما به سفر بسته میان/ رستن از قید تعلّق سفر مردان است زاهدا

 
 آمیزمضامین حکمت

 هر که افتاد در هوا و هوس/ همچو مرغیست در شکنج قفس
 اي دل ار عاقلی قفس بشکن/ در دل سدره گیر جاي و وطن

 بنیاد/ میدهد نقد عمر را بر بادمنزل این جهان بی
 کزین جهان فنا/ رخت بربست بهر ملک بقاعاقل آن کس 

 دل بر این نوعروس دهر مده/ مهر او از خراج شهر مده 
 )114دل چو شهریست در حصار بدن/ دزد را ره مده به جان و به تن (همان: 



 1-16 صص ،71 پیاپی شماره ،15 دوره ،1401فروردین  ؛)ادب  بهار(فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 14
 مفاخره

 )25تا الف: در زیر بار منت هستی نمیرویم / پیغام ما به آب حیات اینقدر بس است (شاملو، بی
 )27آموز غبار من است (همان: عشق ز تأثیر فیض / تربیتگَرد ره 

 )27آسمان / در ره تجرید غبار من است (همان: چشم بپوشید که هفت
 )29مرا پرواي ناز آسمان نیست / چنان مستم که پندارم جهان نیست (همان: 
 )33نازي به صد نیاز فروشد نگاه ما /  شاگردي غم تو به استاد میرسد (همان: 

 )75شاه قلمرو سخنم/ گهر تاج افسر خویشم (همان: پاد
 

 شکوائیه
 ز بیداد تو میخواهم فناي نسل آدم را / به یک آه سحر ویران کنم بنیاد عالم را

 )15به تنگ آمد دلم از بزم پرآشوب این محشر/ ز مستی بر سر شادي شکستم شیشۀ غم را (همان: 
 )31ام هیچ کم از مجمر نیست (همان: هست در این بزم جهان/ جگر سوخته غم ز صد رهگذرم

 )87چه بد کردم که وقف درد و داغم ساختی رفتی / چو تیرم از کمان سخت دور انداختی رفتی (همان: 
 

 قلی شاملو تازگیها و نقاط ضعف و قوت اشعار مرتضی 
برجسته بشمار آورد. نوآوریهاي او بیش از آنکه خلق عناصر تازه    سبک، با ویژگیهايخان را نمیتوان شاعري صاحبقلیمرتضی 

روزگارانش بدان  اي است که همیا گسترش برخی عناصر موجود در سبک هندي باشد، پرهیز از تصنعات و تکلفات شاعرانه 
گرچه خود را پیرو صائب هاي لفظی و آوایی نیست. او اسازیهاي افراطی در زمینهاند. در شعر وي خبري از تناسبمبتال بوده 

میداند و در چند غزل از وزن و قافیۀ اشعار صائب بهره میبرد، اما در برخی غزلهایش تأثیر شاعرانی چون بیدل را نیز میتوان  
قلی شاملو بیش از آنکه در خدمت زبان و ادبیات و هنر شاعري باشد، در تکامل  مشاهده کرد. شاید بتوان گفت شعر مرتضی

ی مؤثر بوده است؛ چراکه خط او و شاگردانش، از جمله میرزا شفیعا الگوي خوشنویسان بعد از ایشان بوده است. هنر خوشنویس
ها وجود دارد، بوضوح درك کرد. براي نمونه میرزا شفیعا، که از نامداران  این مطلب را میتوان از یادداشتهایی که در پایان نسخه

خان به او تکلیف حاشیه قلیاي که کتابت کرده است، میگوید مرتضی ایان نسخه و استادان مسلم هنر خوشنویسی است، در پ
). مجدالدین محمدبن  24تا ج:  کرده و وي از روي سرافرازي سجدة شکر کرده و این نسخه را کتابت کرده است (شاملو، بی 

آزمایی از روي خط  بودند، بجهت قلم  اهللا ساوجی نیز در پایان نسخۀ مکتوب خود میگوید: «چون استاد الکل شفیعا نوشتهفضل
هاي ) از این عبارات میتوان دریافت کتابت نسخه46ق:  1263استادي ـ علیه الرحمه ـ طابق النعل بالنعل نقل نمود» (شاملو،  

انجام    خان، که عمدتاً گزیدة اشعار اوست، نه براي واالیی شعر یا پایگاه شاعري او، بلکه براي تمرین خطاطیقلیاشعار مرتضی 
 شده است.      

 
 گیري نتیجه
خان شاملو از شاعران ذواللسانین و خطاطان پیشگام عصر صفوي است. نصرآبادي تعداد ابیات دیوان وي را قریب قلیمرتضی 

اعالم کرده است. از    هزاربه چهارهزار بیت دانسته است، اما خود وي در مقدمۀ گزیدة دیوانش تعداد ابیات را قریب به بیست
پیرایه و به دور از تکلفات و التزامهاي شاعرانه است. وي از بکار بردن زبان و کنایات عامیانه نظر زبانی، زبان شعرش ساده و بی 

 در شعر خود پرهیز نمیکند و همین امر موجب شده در مواردي نحو سخن او عامیانه بنظر آید. 
اي فعلی و صنعت تشخیص، به شعر وي برجستگی خاصی بخشیده است. ازلحاظ فکري نیز  هاز نظر بیان، بکار بردن استعاره 

مضامینی چون عشق و سوداي نوخطان، مفاخره، مستی، نظربازي، زاهدستیزي، یاد اهل بیت پیامبر (ص) و برخی اصطالحات  
متمایز میکند، کاربرد اصطالحات و    خان را از دیگرانقلیعرفانی به شعر او غناي خاصی بخشیده است. اما آنچه شعر مرتضی 

تعبیرات مربوط به کتابت و خوشنویسی است که گاه بطریق استعاره، ایهام، ایهام تناسب، مراعات نظیر و تداعی معانی، مضامین 
 زیبایی را خلق کرده است. در شعر او میتوان اغلب ویژگیهاي شعر سبک هندي را مشاهده کرد.  

  



 15/  خان شاملوقلی شناسی اشعار فارسی مرتضی سبک

 

 نویسندگان  مشارکت
ان استخراج  تهرنامه دوره دکتراي زبان و ادبیات فارسی مصوب در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه  ین مقاله از پایان ا

خانم لیال اند.  نامه را بر عهده داشته و طراح اصلی این مطالعه بوده راهنمایی این پایان   سیف شده است. آقاي دکتر عبدالرضا  
اند. در نهایت تحلیل محتواي  داشته   شها و تنظیم متن نهایی نقبعنوان پژوهشگر این رساله در گردآوري داده  ن پور کلخوراممی 

 . پژوهشگر بوده است دو ش و مشارکت هر المقاله حاصل ت
 

 تشکر و قدردانی 
  و علوم انسانی دانشگاه ن آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات  الزم میدانند مراتب تشکر خود را از مسئوالنویسندگان بر خود 

 .م نماینداعالیاري دادند،   شنامه که نویسندگان را در انجام و ارتقاء کیفی این پژوهتهران و هیئت داوران پایان 
 

 تعارض منافع 
من مقاله گواهی  این  اثر در هییویسندگان  این  فعالیت  چنمایند که  نرسیده و حاصل  به چاپ  هاي نشریه داخلی و خارجی 

پژوهشی تمامی نویسندگان است، و ایشان نسبت به انتشار آن آگاهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق کلیه قوانین و مقررات  
به   مالی پروژه و حامیان  تخلف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت گزارش تعارض احتمالی منافع چخالقی اجرا شده و هی

 .عهده نویسنده مسئول است، و ایشان مسئولیت کلیه موارد ذکر شده را برعهده میگیرند
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