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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  One of the most common methods of 
scrutiny and evaluation of poets' poems is research in their rhetorical style. The 
subject of this research is the stylistic analysis of Mir Haj Gonabadi Heravi’s 
poems (d. 923 AH) from three perspectives: linguistic level, intellectual level 
and literary level. This article tries to evaluate the style of the poems of the 
poet, to explain the extent of his influence from other poets, to explain his 
influence on some poets after him, and also to determine the poems of other 
poets in his divan. 

METHODOLOGY: The present study is a theoretical study that has been done 
in the style of library research. The area and society under study is the divan of 
Mir Haj Gonabadi Heravi, editted by Abbas Rastakhiz, which has been published 
by Movarrekh publications in Qom city. 
FINDINGS: Gonabadi Heravi is a Shia poet who wrote his poem in praise of the 
family of infallibility and purity. His skill is composing of introductory odes. He 
is interested in Arabicism, especially in the position of rhyming poems. In his 
divan, he was influenced by the poems of several famous poets before him, and 
at the top of them, Zahir Faryabi and Hafez Shirazi and his poems have had an 
impact on the poetry of Khajeh Hosayn Marvi, Kalim Kashani and Feyz Kashani. 
CONCLUSION: Gonabadi Heravi is an imitator, not a master of style, who 
follows the style of Iraqi style poets in his poems. His skill is in simulated and 
metaphorical illustrations in the introductions of odes Due to the religious-
praiseworthy nature of his poetry and Shia religious tendencies in it can be seen 
from the influence of Shia poets of previous centuries in his poetry. He is most 
influenced by the sublime words of Hafez, which the poets of the centuries after 
him have considered imitation and similarity to be the criterion for recognition. 
Theism, praise of the family of purity, Human love, sorrow and despair and 
sometimes moral concepts are the main themes of Gonabadi Heravi's poems. 
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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 
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 مقاله پژوهشی
 پژوهش سبکی در دیوان گنابادی هروی

 
 زادهاحمد علی

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

 

 چکیده:
های شاعران، پژوهش در های تدقیق و ارزیابی سروده: یکی از رایجترین شیوهزمینه و هدف

شدۀ میرحاج دنابادی ی اشعار یافتهسبک سخنوری آنان است. موضوع این پژوهش تحلیل سبک

ق( از سه منظر سطح زبانی، سطح فکری و سطح ادبی است. در این مقاله كوشش 463هروی )ف

شده ضمن ارزیابی سبکی اشعار شاعر، میزان تأثر او از شاعران دیگر و نیز تأثیردذاری بر چند 

 به دیوان او مشخص دردد.یافتج شعرای دیگر شاعر بعد از خود تبیین شود و نیز اشعار راه

ای انجام شده ای است نظری كه بشیوۀ پژوهش كتابخانهپژوهش پیش رو، مطالعهروش مطالعه: 

است. محدوده و جامعج مورد مطالعه، دیوان میرحاج دنابادی هروی به تصحیح عبّاس رستاخیز 

 است كه در انتشارات مورّخ در شهرستان قم چاپ شده است.

هروی شاعر شیعی است كه شعرش را در راستای ستایش از خاندان عصمت و  دنابادیها: یافته

دار است. او به عربیگرایی بویژه در جایگاه طهارت سروده است. مهارت او در ساختن قصاید مقدمه

قوافی قصاید عالقه دارد. در دیوانش از اشعار چند شاعر نامدار پیش از خود و در رأس آنان ظهیر 

هایش بر شعر خواجه حسین مروی، كلیم كاشانی و شیرازی متأثر شده، سرودهفاریابی و حافظ 

 فیض كاشانی تأثیراتی داشته است.

دنابادی هروی شاعری است مقلّد نه صاحب سبک كه در اشعارش از اسلوب شاعران گیری: نتیجه

 ی قصایدهاسبک عراقی پیروی میکند. مهارت او در تصویرسازیهای تشبیهی و استعاری در مقدمه

هایی از تأثر از مدحی شعرش و درایشات مذهبی شیعی در آن، نشانه-است. بسبب صبغج دینی

های قبل در شعرش دیده میشود. بیشترین اثرپذیری او از كالم واالی حافظ شاعران شیعی سده

. اندهای پس از او، تقلید از آن و تشبّه به آن را معیار تشخّص میدانستهاست كه شاعران سده

توحید باریتعالی، مدح ائمّج اطهار، عشق انسانی، اندوه و ناامیدی و بعضاً مفاهیم اخالقی مضامین 

 عمدۀ اشعار دنابادی هروی است.

  

 4344دی  65 :دریافت تاریخ   

 4344بهمن  63:  داوری تاریخ   

 4344اسفند  59: اصالح تاریخ   
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 مقدمه
ناسانه شهای یک شاعر، تحلیل سبکی است. پژوهشهای سبکدقیقترین شیوه برای ارزیابی و تدقیق دربارۀ سروده

دایرۀ بحث و فحص، سنجش اشعار شاعر از سه منظر زبانی، فکری و ادبی و نیز نظر به تنوّع مباحث، دسترددی 

بیان میزان تأثر سراینده از شاعران دذشته و نیز تأثیر او بر شاعران قرون بعد، پژوهشهایی هستند دقیق، راهگشا و 

تاكنون از حیث تحلیل  های اوسودمند در تحقیقات ادبی. با عنایت به احیا و تدوین اشعار دنابادی هروی، سروده

شناسانه قرار نگرفته، ارزیابی متقن سبکی از آنها بعمل نیامده است. لذا ضرورت دارد سبکی در بوتج تدقیقات سبک

ها و بررسی زبانی اشعارش، دیوان او مورد برای شناخت دقیق هنر شاعری او، تحلیل محتوا و مضامین سروده

است كه بررسی سبکی دیوان او را موضوعیت بخشیده، آن را موجّه میسازد.  ارزیابی سبکی قرار دیرد و همین عوامل

ده یاد ش« انسی»تخلّص كرده، كه در این در مقاله از او با عنوان « میرحاج»و در قصیده « انسی»این شاعر در غزل 

 است.

 

 سابقۀ پژوهش
ن ها را در آزیافتج او از جنگها و سفینه( ابتدا به معرفی این شاعر پرداخته، س س اشعار با4344عبّاس رستاخیز ) 

در ابتدای دیوان دنابادی هروی، بعنوان مقدمه درج  4349مقاله قید كرده است. متن مقالج مذكور س س در سال 

شدۀ شاعر از منابع خطی را در دیوان دنجانده است. دردیده است و متعاقباً مصحح محترم تمام اشعار دردآوری

یوان، اساس پژوهش و استناد در مقالج حاضر است. غیر از دو پژوهش مذكور، تحقیق دیگری همین یگانه چاپ از د

ای از اشعار شاعران دیگر به اشتباه پیرامون احوال و اشعار او صورت نگرفته است. شوربختانه در این تدوین پاره

 وارد دیوان او شده است.

 

 بحث و بررسی

 سطح زبانی

به دور از تعقیدات و تکلّفات لفظی و معنوی است. فقط در مقدمج برخی قصاید،  زبان شعر انسی روان، ساده و

تصویرسازیهای تشبیهی و استعاری او قدری زبان شعرش را دشوار میکند، امّا چون این تصاویر، ایماههای رایج و 

ود موجب میش های پیشینمتداول در شعر فارسی قرون قبل از شاعر است، اندک آشنایی با تصاویر قصاید سده

ها و تركیبات زبان عربی، بویژه درک این قسمت از اشعار او چندان سخت نباشد. داه هم در شعرش استفاده از واهه

 در جایگاه قوافی قصاید و نیز استعمال لغات قدیمی فارسی و عربی دیده میشود كه البته تعداد آنها هم زیاد نیست:

 بشکل عواكب فلک مینماید /وجود بنات س هر برین را 

 (47-5/44مراهی س هر و نجومش معاطب )دیوان دنابادی هروی،قصیدۀ /منازع جهان و معینش زمانه 

 نیز:

 سایالن را منطق الطاف تو بخشیده لک /عالمان را مظهر الفاظ تو افزوده علم 

 (9-36/7چون كمان چرخ در قربان قهرت صد كجک )همان،قصیدۀ /چون چراغ مهر در بزم نوالت صد چراغ 

انه ای و عامیانسی از ظرفیتهای دونادون زبان فارسی در شعرش استفاده میکند. در شعرش داه از تعابیر محاوره

استفاده كرده است كه دلیل این امر میتواند تقارن بیست سال پایانی حیات شاعر، كه دوران اوج پختگی اوست، با 

 ای متداول بوده است:ر محاورهدورۀ صفوی باشد كه در شعر آن دوره استعمال تعابی
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 (6/4به زهر چشم باید آب دادن تیغ مژدان را  )همان، غزل /به قصد كشتن عشاق بیدل تا كی آن بدخو 

 (37/4ستایش خط مشکین و جعد خم به خمش  )همان، غزل /زبان خامه برآورد موی ازبس دفت 

 ست:و داه زبان و بیان شعر او متأثر از زبان و بیان سبک هندی ا

 بنهاد پای و از سر هفت آسمان دذشت /بر نردبان موج سرشکم حباب اشک 

 (3-6/6)همان: قصیدۀ كوتاه ای دل دمان مبر كه به كشتی توان دذشت  /از سیل اشک من كه كرانش پدید نیست 

است  داه هم زبان شعر او در غزل چونان زبان برخی غزلهای سعدی خیلی ساده و روان و درعینحال تأثیردذار

 بحدّی كه خوانندۀ شعرش تصّور میکند شعر او شعر نیست و یک بیان سادۀ روزمرّه است:

 بالیی از بالهای خدایی... /انگیز و بالیی به غایت فتنه

 (1و51/4وفایی )همان، غزلهمین باشد كمال بی /جفا دفتی كنم آن هم نکردی 

یل و بررسی نظام موسیقیایی است و معموالً نظام های معمول در شناخت سبک شعر، تحلاز شیوهسطح آوایی: 

موسیقیایی در شعر فارسی از سه منظر موسیقی بیرونی )وزن و بحر(، موسیقی كناری )قافیه و ردیف( و موسیقی 

درونی )انواع بدایع لفظی و فرآیندهای واجی( مورد بررسی قرار میگیرد. افزون بر این عوامل، تدقیق در مختصّات 

 یک شاعر هم در این بخش میگنجد.آوایی شعر 

شده و مدوّن از این شاعر، تنوّع اوزان و بحور های معدود یافتبه نسبت ابیات و سرودهموسیقی بیرونی: 

مورداستفاده در دیوان او قابل توجّه است. اشعار او بیش از همه بترتیب در بحرهای مجتث، مضارع، هزج، رمل و 

 قارب، منسرح و خفیف سروده شده است.در مراتب بعدی در بحور رجز، مت

قوافی شعر انسی، جزو قوافی پركاربرد و متداول شعر فارسی است و این شاعر به سرودن شعر موسیقی كناری: 

كاربرد درایش نداشته است. از حیث آماری بیشترین قافیه در شعر او با حرف رویّ )ر،د( های نادر و كمدر قافیه

 الوصف عیوب قافیج زیر در شعر او دیده میشود:ه در شعرش چندان مشهود نیست، معساخته شده است. عیب قافی

 شایگان )قافیج نون اصلی با نون غیراصلی(:

 (43/4)همان: قصیدۀ شیرین حکایتی است كه قوّت به جان دهد /وصف لبت كه قوّت روح و روان دهد 

 تکرار قافیه در بیت اول:

 لعل دل را سوختی و خال لب میخوانیش /وانیش درد عنبر بر دل افشاندی و لب میخ

 (6-35/4آن لب شیرین نبات است و رطب میخوانیش )همان: غزل/هست آن دندان در غنچه دویی شبنم است 

مند نیست و جایی هم كه ردیف بکار میبرد، ردیفهای شعر او كوتاه و او به كاربرد ردیف در شعر چندان عالقه

به شعر میبخشند. ازحیث آمار بیشترین بسامد ردیف متعلّق به ردیفهای فعلی و  دوشنواز است كه ترّنم خاصی

بند باقیمانده از او، كه در مناقب امام علی )ع( در هفت بند س س ردیفهای اسمی+حرفی است. در تنها ترجیع

ای تکاری است. ردیفهنظیر و ابسروده، در هر بند یکی از ابزارآالت رزمی، ردیف شعر قرار درفته كه در نوع خود كم

 ( طوالنیترین ردیفهای شعر انسیند.35)غزل« می خوانیش»( و 49)غزل« من است»(، 6)غزل ناقص« بود مرا»

شعر انسی، شعری است بیشتر در خدمت توحید باریتعالی و مدح خاندان عصمت و طهارت؛ لذا موسیقی بیرونی: 

وا و مضامین شده و همین امر سبب دشته شاعر پرداختن نظر به رسالت اصلی شعر او، در آن عنایت ویژه به محت

ای زنددی میکند كه شعر به موسیقی درونی و عوامل سازندۀ آن را وجهج همّت نسازد. باوجود اینکه انسی در دوره

 ها بویژه ازلحاظ صنایع لفظی به اوج و تکامل رسیده است، امّا با عنایت به اینکه شعر در دستفارسی در همج زمینه

های بالغی كمتر دیده میشود. او محملی است برای بزردداشت فضایل بزردان دین، در شعرش صنعتگری و آرایه
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در مواردی هم كه بدایع لفظی و آراستگیهای كالمی در شعرش هست، این قبیل صنایع در شعرش بطور طبیعی 

شته است. شاعر الفاظ را بیشتر در خدمت در بافت كالم بکار رفته و شاعر در بکار بردن آنها تعمّد و اصراری ندا

ها تا آنجا معنا و انتقال پیام بکار درفته، لذا در دیوانش صنایع معنوی بر بدایع لفظی میچربد. سوای تغزاّلت قصیده

كه توانسته، از التزام و دشواری و پیچاندن معنا دوری كرده، بطوریکه كاربرد حدّاقلی آنها آسیبی به معنا وارد 

 الوصف بعضاً از صنعت جناس در شعرش بهره جسته است:است. مع نساخته

(، اَشراف و 45/66(، ثوب و ثواب )همان، قصیدۀ46/9(، زار و نزار )همان، قصیدۀ1/37تخت و بخت )همان، قصیدۀ 

 (.34/1اِشراف )همان، قصیدۀ

 

 مختصّات آوایی

 تخفیف مشدّد:

 (3/41یافت انحنا   )همان، قصیدۀدم قوز انحراف چرخ  /از انقالب دهر دلم دشت مضطرب 

 (69/6قیاس )همان، قصیدۀبران بیو سیمینحد بیدلرخان  /جلوه كردند ازبرای دیدۀ نظاردی 

 (.64(، ضیا )همان/47(، اقتضا )همان /3/4حذف همزه از آخر كلمه: مسا )همان، قصیدۀ

 (، ناده )همانجا(.34/5(، مه )همان، غزل35/7كوتاه كردن مصّوت بلند: كوته )همان، غزل

 (.44/65(، فزون)همان، قصیدۀ31/49(، فتاده )همان، قصیدۀ61/9از آغاز كلمه: فتد )همان، قصیدۀ« الف»حذف 

 به پایان كلمه كه در دیوان یک فقره دیده میشود:« ه»افزودن 

 (31/64كزو س هر نیارد شدن به شناه )همان، قصیدۀ /محیط فضل تو پهناور است زانگونه 

 

 صرفی سطح

ها و تركیبات رایج در زبان فارسی است. كلمات و تركیبات عربی هم كه ها و تركیبات دیوان انسی، همان واههواهه

در شعر او دیده میشود، برای آشنایان به متون كهن فارسی نامأنوس نیست. كلمات عربی بیشتر در قافیج قصاید 

براثر  فهمند وها و تركیباتی كه ساده و همهم كرد، نخست واههحضور دارند؛ این كلمات را میتوان به دو دسته تقسی

د. دوم آن انكثرت استعمال در زبان فارسی، طیّ قرون متمادی، در پیکرۀ زبان فارسی جا افتاده و فارسیگونه دشته

ان و بات آسها و تركیدسته از لغات و تركیباتی كه در قافیج قصاید هستند كه بعضاً دشوارند، امّا در كنار واهه

اند كه معنا و مفهوم آنها قابل درک است و تعداد آنها هم زیاد نیست نظیر: غیاهب، پركاربرد زبان فارسی قرار درفته

 عواكب، معاطب، مطایب، مراهب، عرایب، ترایب و...

مان، هسیما )شاعر در ساختن صفت مركب در قصاید به مرز نوآوری و ابتکار نزدیک شده است، صفاتی چون: فلک

(، 64/1صدمت )همان، قصیدۀ(، برق49/1دل )همان، قصیدۀ(، یم49جیش و قمرتابع )پیشین/(، انجم7/4قصیدۀ 

-(، كان14/46(، زرجناح و س هرآشیانه )همان،قصیدۀ65/67خدم )همان، قصیدۀ چاكر، ستارهمطیع، ملکفلک

(، صرصرمسیر )همان، قصیدۀ 11/64س اه )همان، قصیدۀ(، ستاره11/43دستگاه و بحرنوال )همان، قصیدۀ

 (.4/4كوتاه

 استعمال لغات در معنای خاص

 قهرمان در معنای كاردزار و مباشر:

 (44/41بر محبّ تو قهرمان باشد )همان، قصیدۀ /ای كه خورشید چرخ زنگاری 
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 وآمد كه بار یافتن در آن آسان است:سدّۀ سلیسه در معنای بارداه پررفت

 (14/45از سدّۀ سلیسج او اكتساب كن )همان، قصیدۀ /یده، ارتفاع ای چرخ سالخورده جهاند

 های قدیمیكاربرد واهه

 قطاس: معرّب از یونانی، داوی بحری كه دم او را بر دردن اسب و بر سر علم بندند )لغتنامه(.

 (9/61بر دردنش قطاس پی زیور آفتاب )همان، قصیدۀ /اند رخشی است خنگ چرخ و برای تو بسته

 : راه فراخ میان دو كوه )ترجمج الرّائد(.فجاج

 (44/69رخ مخدّره معنی بکر دیده فجاج )همان، قصیدۀ /شها غالم تو آن كاو به داه دفتن مدح 

 عرایب: جمع عریبه، نام قومی كه موكّل راه هستند )آنندراج(.

 (5/51برستیم ز اندوه رنج عرایب )همان، قصیدۀ /به تأیید و لطف رسول اهلل آنجا 

 عواكب: در فرهنگها دیده نشد، تخمیناً در معنای پر و انبوه

 (5/64فلک مینماید بشکل عواكب )همان، قصیدۀ /وجود بنات س هر برین را 

 كجک: ابزار فیلبانان برای هدایت فیل )لغتنامه(.

 (36/9چون كماج چرخ در قربان قهرت صد كجک )همان، قصیدۀ /چون چراغ مهر در بزم نوالت صد چراغ 

 كماج: تختج درد كه بر ستون خیمه محکم میگذاشتند و چادر را روی آن نصب میکردند )لغتنامه(.

 (44/47عمود صبح تیرک كرده، قرص مهر كماج )همان، قصیدۀ /برای خیمج جاهت س هر بارفعت 

 اجاس: ظاهراً صورت دیگری از اجاق در زبان تركی

 (69/65دود نار و دود بی آتش اجاس )همان، قصیدۀآتش بی /دلشن بخت تو بی خار است از آن سانی كه هست 

 لک: واحد شمارش در هند معادل صدهزار )برهان قاطع(.

 (36/7سایالن را منطق الطاف تو بخشیده لک )همان، قصیدۀ /عالمان را مظهر الفاظ تو افزوده علم 

ند دلی را بسوی هدف پرتاب میکرد هایای بشکل یک نی توخالی كه با دمیدن در آن سنگ یا دلولهتفک: وسیله

 ای كه با تفک پرتاب شود )فرهنگ سخن(.دلوله -

 (36/49همچو حصن آسمان از صدمت سنگ و تفک )همان، قصیدۀ /خانج عمرت مصون از موج سیالب فنا 

 زار، مرتع )فرهنگ سخن(النگ: سبزه

 (33/64)همان: قصیدۀبر پشت بام دنبد نیلوفری النگ  /داری تو قدر آنکه بود بهر دلدلت 

 یلک: نقاب و رویبند )فرهنگ سخن(

 (36/64همچنان كز آستین طرفی نمیبندد یلک )همان، قصیدۀ /دشمن جاه تو در عالم نخواهد یافت دست 

 

 سطح نحوی

تقریباً در سرتاسر دیوان انسی، كاربرد درست و دستورمند قواعد زبان را شاهدیم. جمالت و عبارات اشعار او كوتاه 

ست و رعایت دستور زبان و ترتیب طبیعی اجزای جمله در آنها دیده میشود. فعل عمدتاً در پایان جمالت قرار ا

دارد. باوجود آشنایی عمیق شاعر با زبان عربی، نحو اشعار او تحت تأثیر نحو زبان عربی واقع نشده، و نحو دستورمند 

خیلی كم و بندرت عدول از قواعد نحوی، به ضرورت اتّفاق  زبان فارسی است. امّا در كنار این دستور زبان استوار،

 افتاده است:

 (44/6چو رایت كه از باد صرصر بلرزد )همان، قصیدۀ /تو در روز هیجا  بلرزند خصم



 64/ پژوهش سبکی در دیوان دنابادی هروی

 

 (65/7)همان، قصیدۀفی البهار در نالشم چو رعد خروشنده  /در پیچشم چو برق درخشنده فی الرواح 

 (36/4شد )همان، غزل مسوّسكه هر دمم به خیال ددر  /بم به زور باده مگر دست عقل برتا

نظر به آشنایی عمیق شاعر با زبان عربی و نیز صبغج دینی شعر او كه بیشتر در خدمت ثنای خاندان عصمت و  

 طهارت است، عبارات و تركیبات زبان عربی در میان جمالت فارسی قرار درفته است:

   (44/65زون بود به مراتب ز قلزم موّاج )همان، قصیدۀف / عند العقلكف تو در فیضان نوال 

 (64/61خدای عزّوجلّ ناظر است  وتو منظور )همان، قصیدۀ / دائم االوقاتایا بزرگ جنابی كه 

 از جمله مهمترین ویژدیهای نحوی اشعار انسی موارد زیر را میتوان برشمرد:

 مسند و مفعول: الیه،قرار درفتن جزئی از آیه یا حدیث در جایگاه مضاف

 (1/76)همان، قصیدۀ« سبحان الذّی اسری»شب معراج از اسرار  /بین تو ایا شاهی كه واقف بود رای پیش

 ( 36/44)همان، قصیدۀ« طوبی لمن فیهالهک»ات هست راه روضه /اشتباه آن ره كآخر به جنّت میکشد بی 

 ( 3/46همان، قصیدۀ كوتاه« )واحد القهّارللّه »جواب داده كه  /در جهان خوانده « لمن الملک»چو آیت 

 جابجایی ضمیر:

 (61/3اشک بر كنار )همان، قصیدۀ مشب تا به روز میدود /در صورت ستارۀ سیّاره بر س هر 

 (14/6به آب دیدۀ غمدیده دست از جان بشوییدم )همان، غزل /در دل م ز رخسارجهانسوزش فتاده است آتش

 (55/1چاک در پیراهن جان كن )همان، غزل ماجل دو بعد ازین /کشد دامن ز من در ماتم هجران چو جانان می

 استعمال صفت جمع برای موصوف مفرد:

 (.4/1(، عجایب زمین كنی )همان، قصیدۀ5/46(، لباس عجایب )همان، قصیدۀ1/64عجایب دلبری )همان، قصیدۀ

 استعمال فعل دوم )تابع( بصورت مصدر و مصدر مرّخم:

(، نمیتوانم 44/61(، توان دفت )همان، قصیدۀ11/4(، نخواهد بودن )همان، قصیدۀ69/36قصیدۀ توان دفتن )همان،

 (.11/3شد )همان، قصیدۀ

 «:ب»و بدون «ب»استعمال فعل امر با 

 (.41/5(، كوش )همان، غزل36/4(، بیا )همان، غزل46/3(، بسوز )همان، غزل ناقص65/4بیار )همان، غزل ناقص

 (.34/4نداز )همان، غزل(، ا55/1دو )همان، غزل

 

 سطح فکری

با بررسی موضوعی اشعار انسی مشخّص میشود كه این شاعر در هفت موضوع و محور سخن دفته است كه با عنایت 

به مقدار اشعار باقیمانده از او از تنوّع موضوعی برخوردار است. موضوعات اشعار او عبارتند از: تحمیدیه، مدح، وصف 

 مفاخره و مفاهیم اخالقی كه از این میان مدح امام علی )ع( موضوع اصلی و محوری است. عشق، اندوه و تنهایی،

سه قصیدۀ بلند و یک قصیدۀ كوتاه در حمد باریتعالی در دیوان انسی دیده میشود كه نشان از اعتقادات تحمیدیه: 

روع ت و وصف زیبایی بهار شعمیق انسانی و اسالمی این شاعر شیعه است. دو فقره از این قصاید با توصیف طبیع

 شده، كه حاوی تصاویر بسیار زیبای تشبیهی و استعاری توأم با آرایج تشخیص است:

 های تکمج صنعت درهگشااز غنچه /آمد بهار و باد مسیحادم صبا 

 (6-6/4هوا )همان، قصیدۀهم دلشن جهان چو بهشت است خوش /هم عرصج زمین چو س هر است سبزپوش 
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ای است كه شاعر در ابیات پایانی دارد و در آن با كمال تذلّل از دونهلربای این قصاید، مناجاتیکی از نکات د

 خداوند میخواهد كه دعای او را استجابت كرده، قلم عفو بر لغزشهای او بکشد:

 به اتّفاق خالیق تویی كریم و رحیم /مهیمنا ملکا قادرا خداوندا 

 (64-34/65جز كرم نبود مقتضای ذات كریم )همان، قصیدۀ كه /ببخش از كرم بیکرانه بر میرحاج 

مقدمه در توحید باریتعالی سروده شده، سرآمد اینگونه قصاید حمدی امّا نخستین قصیدۀ تحمیدیج دیوان كه بی

دیوان اوست كه در آن لطف سخن و حسن تأثیر بر مخاطب افزونتر از سایر قصاید توحیدی شاعر است. این قصیده 

نخستین سعدی از حیث وزن، بحر و بیشتر مضامین و قوافی مشتركاتی دارد و بنظر میرسد انسی در  با قصیدۀ

 ساختن آن چشم عنایتی به قصیدۀ فاخر سعدی داشته است:

 فاغفرلنا بفضلک یا سامع الدعا... /انشأتنا بلطفک یا صانع الوجود 

 (44و4/4با صبا )كلیات سعدی، قصیدۀداهی نسیم لطف تو همراه  /داهی سموم قهر تو همدست با خزان 

 یا واهب االمانی و یا سامع الدعا... /بر سینج ارادت او دست رد منه 

 (69و4/5آب و هوای عالم لطف تو جانفزا )دیوان دنابادی هروی، قصیدۀ /سوز باد فضای وادی قهرتو جسم

او بخاطر سلوک طریق فقر و فنا و منصب دیگری در دیوان انسی دیده نمیشود. مدح هیچ پادشاه و صاحبمدح: 

معتقدات عمیق مسلمانی به مدح شاهان و امرا نیازی احساس نمیکرده است. مدح رسول اكرم )ص(، امام علی)ع(، 

و چند تن از امامان شیعه در اشعار او دیده میشود كه بعد از امام نخست، مدح امام رضا )ع( از همه پررنگتر است. 

نی و تقارن ربع آخر حیاتش با دورۀ سلطنت شاهان صفوی، با فراغ بال به ستایش چند شاعر بلحاظ اعتقادات دی

های پیشین از جمله ظهیر تن از امامان شیعه پرداخته است. انسی در اینگونه قصاید از قصاید شاعران نامدار سده

ان، یدۀ بیست و یکم دیوفاریابی، انوری، خاقانی، سلمان ساوجی و ابن حسام خوسفی متأثر شده است. در باب قص

 با مطلع:« در منقبت امیرالمؤمنین علی»

 (64/4كرد )همان، قصیدۀ وان را وسیلج شرف روزدار /دنجی ز خاک بلخ س هر آشکار كرد 

ید به ای از منابع اینترنتی )بنگرنگارنده معتقد است انتساب قطعی این قصیده به انسی محلّ تردید است. در پاره

كه در باب مرقد امام علی با استناد به منابع m.facebook.com/group ت بسّام به نشانییادداشت آقای صنع

اند كه كوتاه بودن آن )ده بیت دارد( میتواند غزل معتبر بحث مستوفایی كرده( شعر مذكور را غزلی از جامی دانسته

لصّواب. در ادامه در این مقاله با ارائج بودنش را تقویت كند. هرچند این غزل در دیوان جامی نیامده است. اهلل اعلم با

 مستندات، راهیابی رباعیات چند شاعر دیگر به دیوان دنابادی هروی نشان داده خواهد شد.

انسی در مقدمج برخی قصاید خود با تصاویر زیبای تشبیهی و استعاری و نیز آرایج جانبخشی، به توصیف  وصف:

بایی معشوق، زمستان و بهار، باغ و دلزار، آفتاب و ابر بهاری پرداخته زیبای صبح، اندوه و تنهایی، آسمان شب، زی

های قبل است. بنظر میرسد در سرودن است كه در آنها ابتکاری دیده نمیشود و تکرار مضامین قصاید شاعران سده

ر مشهور روی تا شاعاین دسته از قصاید شاعر تعمداً به استقبال و تتبع قصاید شاعران نامدار ادوار پیشین از ازرقی ه

ها داه نیمی از فضای قصیده را بخود اختصاص داده و داه مقدمج معاصرش، جامی، روی آورده است. این مقدمه

(. مهمترین قصیده از 64وصفی از سخن اصلی قصیده، كه عمدتاً مدح امام علی )ع( است، بیشتر است )نک قصیدۀ

بیت و به تأسی از ابن حسام خوسفی  45دانست كه شاعر آن را در  «معراج الخیال»دار را باید قصیدۀ قصاید مقدمه

( شاعر همعصر خودش سروده و در آن از هفت مرحله عروج معنوی و روحانی خود نظیر عروج ابن حسام 973)ف

 به افالک هفتگانه سخن دفته، س س به مدح امام علی )ع( پرداخته است.



 34/ پژوهش سبکی در دیوان دنابادی هروی

 

ن بمیان بیتها انسی از عشق سخوتاه و نیز غزلیات، رباعیات و تکدر تشبیب چند قصیدۀ بلند، چند قصیدۀ كعشق:

زمینی است و مضامین مطرح در آنها موتیفهای رایج در -یافته در اشعار او عشق انسانیآورده است. عشق بازتاب

شعر شاعران همعصر و قبل از عصر شاعر است. عشق عرفانی فقط درحدّ اشارۀ كوتاه به اصطالحات آن در شعرش 

-جلوه میکند و خود شاعر هم به هیچ سلسلج خاصی از تصوّف انتساب نداشته است؛ هرچند در نظر برخی تذكره

االشعار، ذكر نویسان طریق فقر و فنا و قناعت و مناعت طبع را وجهج همّت خود ساخته بوده است )نک خالصه

ت كه معتقدان به آن پیرو افکار و میرحاج متخلّص به انسی(. تصوّف رایج عصر تیموری، تصوّف نقشبندیه اس

رو و معتقد به سنّت و جماعت بود. امّا انسی با عنایت به مدح ای میانههای ابن عربی بشمار میرفتند كه فرقهاندیشه

امام علی )ع( و چند امام دیگر اهل تشیع از جمله امامان ششم تا دوازدهم قطعاً شیعه بوده و انتساب او به نقشبندیه 

 نتفی است.عقالً م

نظر به رواج غزل وقوعی در قرن دهم و تقارن ربع آخر زنددی شاعر با آن دوره، برخی از غزلیاتش رنگ وقوعی  و 

 بعضاً محتوای واسوختی دارند:

 دل زنددانی چون كند با دلستان دیگران /اكنون كه دشت آن بیوفا جان و جهان دیگران 

 (3و54/4ای لیک از زبان دیگران )همان، غزلدونهكردم شکایت / ازبس كه آن پیمانگسل زد آتشم بر جان و دل

 برخی غزلهای انسی لحن و بیان ساقینامه دارد:

 (3/4كز عکش آفتاب برآید ز جام ما )همان، غزل ناقص /ساقی بیار آب می لعلفام را 

 (35/4قصاز دست عقل دامن اندیشه دركشیم )همان، غزل نا /ساقی بیا كه آب رز از جام زر كشیم 

در غزل از حافظ شیرازی و چند شاعر نامدار دیگر تأثیر پذیرفته كه در بررسی سطح ادبی اشعارش به آن اشاره 

 خواهد شد.

: او در سرآغاز چند قصیده آنچنان از اندوه و ناامیدی سخن بمیان میآورد كه خوانندۀ شعرش یاد اندوه و ناامیدی

 های مسعود سعد میفتد:سرودهزندان

 كه بر زمین نشاطش فرح نکرده عبور /آبادی مدم متألّم به محنتدرآ

 (3-64/6به نامرادی صدساله در جهان مشهور )همان، قصیدۀ /به دردمندی سی روزه در زمانج علم 

 میسراید:« غم»ای را با ردیف كار به جایی میرسد كه قصیده

 (34/4خنجر غم )همان، قصیدۀكه بازفتنه به زهرآب داده  /خیال ریختن خون ماست در سر غم 

طبعی و كودنی مردم، كساد بازار علم و روزبازار درباب دالیل اندوه و تأثر حال شاعر میتوان جفای چرخ، كج  

ها شواهدی در جهالت، بیمهری معشوق، قرض و بدهی و نهایتاً سخریج حسودان را برشمرد كه در این زمینه

 اشعارش وجود دارد:

 كاندر كف زمانه چو در چاه بیژن است /حال ر شکستهمیرحاج دردمند فقی

 (34-4/39طبع كودن است )همان، قصیدۀافغانم از جماعت كج /دوست آزارم از شماتت اعدای یاوه

 (3/7عشقت به دردمندی هر جا ستود ما را )همان، غزل /از طعن مردم انسی غمگین مشو چو آخر 

 (33/65ل به سینه و جان در بدن به تنگ )همان، قصیدۀبیزار د /از جور مفلسی و غم قرض شد مرا 

آمیز، عمدتاً در مقطع برخی فخر به سخنوری و هنر آرایش كالم بطرز محدود و متعادل و نه بصورت اغراق مفاخره:

قصایدش )در حاشیه نه در متن و اساس سخن( دیده میشود كه این مفاخرات مربوط به فخر شاعر به ستایش 

 ز دینی است كه شاعر بیش از نیمی از اشعارش را به آن مقوله اختصاص داده است:شخصیتهای ممتا
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 (39/4از بر عشق میرسد خلعت پادشاهیم )همان، غزل /ملک سخن مسلّم است از كرم الّلهیم 

 (66/65س هر بر سر او دوهر ستاره نثار )همان، قصیدۀ /ستایش تو میرحاج دفت كرد از مهر 

 (6/47شیرینی مقال ز سحر بیان دذشت )همان، قصیدۀ كوتاه /اج خسته را در مدحت جناب تو میرح

 

 اشاره به رسوم و معتقدات كهن
 (6/1خاكستری كه آینه را میدهد جال )همان، قصیدۀ /ای است روی دل و بلبل حزین آیینه

 (37/41چو در فضای هوایش دهند بال و پرم )همان، قصیدۀ /همای بر سر من سایج شرف فکند 

 (4/3بندشدی ز شعشعج تیغ او خراب زره )همان، ترجیع /دان صفت كه ز مهتاب تاروپود كتان ب

 

 مفاهیم اخالقی
 (36/45شکست قیمت خود چون مصاحب مس شد )همان، غزل /قرین بد مشو انسی ازآنکه نقرۀ پاک 

 (33/4ن، غزلادرچه جان تو ازبهر یک نواله برآید )هما /طبع نواله مخواه انسی تو از چرخ سفله

 (47/4از هر دو جهان دوی سعادت بردی )همان، رباعی /چودان خرد ادر بدست آوردی 

 ( 3/6در ملک هستی از همه جا رفته نام ما )همان، غزل ناقص /ایم تا درد نخوت از ره هستی فشانده

 

 سطح ادبی

 قالبهای شعری
را برای خود بردزیده « میرحاج»صاید، تخلّص قالب شعری غالب در دیوان انسی قصیده است. شاعر در ق قصیده:

ار دمقدمه تقسیم میشود. در قصاید مقدمهدار و بیاست و بیشتر قصایدش تخلّصدار است. قصاید او به دو نوع مقدمه

پیش از ورود به سخن اصلی با تصاویر زیبای تشبیهی و استعاری به توصیف طبیعت، بهار و زمستان، جمال یار، 

ها ردپای تأثر شاعر از شاعران شب و ستاردان و تنهایی و اندوه خود پرداخته است. در این مقدمه صبح و آفتاب،

سرای قرون پیشین از ازرقی هروی وم سعودسعد و ظهیر فاریابی تا خاقانی و انوری و ابن حسام نامدار قصیده

 با دعای تأبیدیه به اتمام میرسد: دارش چونان قصاید استادان این فنّخوسفی و جامی دیده میشود. قصاید مقدمه

 حالند دایم اهل دانش یک به یکمختلف /اش تا ز دور آسمان و دردش سیاره

  (69-36/67بدسگاالن تو دایم زردهم چون اس رک )همان، قصیدۀ /رو چون ارغوان دوستداران تو دایم سرخ

را برای خود بردزیده است. «انسی»تخلّص  بیتی و تخلّصدار است. شاعر در غزلغزلهای شاعر عمدتاً هفتغزل: 

زمینی است. در غزل متأثر از كالم واالی حافظ شیرازی است. عشق عرفانی فقط -سخن اصلی غزل او عشق انسانی

در حدّ اشارۀ كوتاه به اصطالحات آن حوزه در شعرش بازتاب دارد و شاید شاعر خواسته از این رهگذر بیان كند كه 

طلحات آن ناآشنا نبوده است. تعدادی غزل ناقص و پراكنده هم دارد كه در آنها هم رّدپای با عالم تصوّف و مص

 تأثیرپذیری از حافظ نمایان است.

بندی دیوان او در مدح امام علی )ع( است. یکی از نکات چشمگیر و شاید ابتکاری بند هفت: تنها ترجیعبندترجیع

هركدام از بندهای آن است. شاعر در بند آخر ذوالفقار آن حضرت را  ابزار دراین شعر، ردیف قرار درفتن یک رزم

براساس اعتقاد عامیانه در باب شکل ظاهری )كه اساس علمی ندارد و تحقیقات اخیر آن را تأیید نمیکند و صحیح 

 برنده بودن هر دو لبج آن است( به دوپیکر مانند كرده است:



 33/ پژوهش سبکی در دیوان دنابادی هروی

 

 روز وغا چون خیار تر جوشنبرید  /به ضرب تیغ دوپیکر كه بر تن اعدا 

 (55-4/51بندامام جمله خالیق، امیر كلّ امیر  )همان، ترجیع /ولیّ حضرت خالق، وصی روز غدیر 

هفده رباعی در دیوان شاعر مندرج است. تعدادی از این رباعیات سرودۀ شعرای دیگر است كه به دیوان او رباعی: 

ست عشق و مفاهیم اخالقی دو موضوع اصلی است. رباعیات شاعران راه یافته است. در رباعیاتی كه مسلماً از او

دیگر در ضبط آشفتگیهای وزنی دارند. در اینجا ضبط درست رباعیات شعرای دیگر با مراجعه به دواوین آنها 

 برانگیزترین بخش دیوان هم همین رباعیات است:مشخص میشود كه بحث

 ن كه تندرستی باقی هستایمن منشی /( تا با تو ز هستی تو باقی هست 4

 (6آن بت كه پندار شکستی باقی است )همان، رباعی /دیرم بت پندار شکستی لیکن 

 در اصل رباعی از مولوی است با ضبط درست زیر:

 پرستی باقی استایمن منشین كه بت /تا با تو ز هستیّ تو هستی باقی است 

 (345قی است )كلیات شمس، رباعیآن بت كه ز پندار برستی با /دیرم بت پندار شکستی آخر 

 و با اندكی تغییر در كلیات سعدی:

 پرستی باقی استاندیشج كار بت /تا یک سر مویی از تو هستی باقی است 

 (4آن بت كه ز پندار شکستی باقی است )كلیات سعدی، رباعی /دفتی بت پندار شکستم رستم 

 م مزن كه فرمان این استخون میخور و د /( ای دل تو و درد كه درمان این است 6

 (3كشتی سگ نفس را و فرمان این است )دیوان دنابادی، رباعی /در پای بر آرزو نهادی یک چند 

 وزن نادرست است و تکرار ناروای قافیه در مصراعهای دوم و چهارم دیده میشود. رباعی از مولوی است:

 فرمان این استغم میخور دم مزن كه  /ای دل تو و درد او كه درمان این است 

 (344كشتی سگ نفس را و قربان این است )همان، رباعی /در پای بر آرزو نهادی یک چند 

 وان را كه وفا نیست ز عالم كم باد /( در خانج بیوفا غم و ماتم باد 3

 (1جز غم كه هزار آفرین بر غم باد )همان، رباعی /دیدی كه مرا هیچکسی یاد نکرد 

 اوت ضبط از مولوی است:رباعی مذكور با اندكی تف

 آن را كه وفا نیست ز عالم كم باد /اندر دل بیوفا غم و ماتم باد 

 (135جز غم كه هزار آفرین بر غم باد )همان، رباعی /دیدی كه مرا هیچ كسی یاد نکرد 

 تا دود و كدورت ترا بنشانند /( آنجا بنشین كه همنشین مردانند 1

 (5ن پیش كه اندیشه كنی میدانند )همان، رباعیزا /اندیشه مکن غیبت ایشان كایشان 

 رباعی مزبور هم با اندكی تغییر در ضبط از مولوی است:

 تا دود كدورت ترا بنشانند /آنجا بنشین كه همنشین مردانند 

 (747زان پیش كه اندیشه كنی میدانند )همان، رباعی /اندیشه مکن به عیب ایشان كایشان 

 ارواح مالیک همه رو با تو كند /ا تو كند ( خواهی كه خدا هرچه نکو ب5

 (4یا راضی شو به هرچه او با تو كند )همان، رباعی /یا هرچه رضای او در آن است بکن 

 (.35رباعی مذكور منسوب به ابوسعیدابی الخیر است )نک: سخنان منظوم ابوسعید ابوالخیر، نفیسی: ص 

 خویش مباشاش و نیز بیبا خویش مب /( در پس منگر یک دم و در پیش مباش 4

 (9مشنو منگر مگو میندیش مباش )همان، رباعی /خواهی كه درون بحر توحید روی 
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( دیده میشود. 715( و نیز در مصنفّات )ص379رباعی مزبور با كمی تغییر ضبط در دیوان باباافضل كاشانی )رباعی

 (.467ک: دیوان كاشانی: ص سعید نفیسی آن را منسوب به عطار و شیخ احمد جام هم دانسته است )ن

 ها بیخبرم میداریوز حادثه /( یا رب ز قضا برحذرم میداری 7

 (43تو خود به كرم  نکوترم میداری )همان، رباعی/هرچند زمن بیش بدی میبینی 

 بیت دوم رباعی باال عیناً بیت دوم رباعی زیر از عطار نیشابوری است:

 ظ بر سرم میداریهم افسر حف /هم حلّه فضل بر برم میداری 

 (94هردم به كرم نکوترم میداری )مختارنامه، رباعی /هرچند ز من بیش بدی میبینی 

 وار آمدمیهر دم به در تو بنده /( در مجلس انس را به كار آمدمی 9

 (45هر دم به درت هزار بار آمدمی )دیوان دنابادی، رباعی /در آفت تصدیع نبودی و مالل 

 (.4911، مصراع چهارم از مولوی است )نک: كلیات شمس، مولوی :رباعیبا اندكی تغییر در ضبط

بیت( در بخش پایانی دیوان تعدادی غزل ناقص و ابیات پراكنده )عمدتاً تکغزلیات ناقص و ابیات پراكنده: 

 .مندرج است كه مضامین عاشقانه، سخن اصلی در آنهاست كه صراحتاً تأثر از حافظ شیرازی در آنها دیده میشود

 :9بیت شمارۀدر باب تک

 كه نه دست آستین مییابد و نه سر دریبان را /چنان زد چاكها دردون لباس دردمندان را 

سرایان رسیپا»بیت مذكور از انسی نیست. در درداه اینترنتی الزم به ذكر است بیت وزن عروضی درستی ندارد. تک

این « شعر فارسی در هند عصر مغول»تحت عنوان ( در یادداشتی psis.blogfa.comبه نشانی )« سند و هند

 بیت بنام همایون شاه ضبط شده است و ضبط صحیح آن چنین است:

 كه نی دست آستین مییابد و نی سر دریبان را /چنان زد چاكها دردون لباس دردمندان را 

 (.674هایش بنگرید به )شاهان شاعر، حالت: ص  برای دیدن احوال او و برخی سروده

 

 زارهای بیانیاب

دارد.  ایانسی در اشعارش ار فن بیان بطرز متعادل بهره جسته است. تشبیه در ایماههای او جایگاه ویژهتشبیه: 

عمدۀ تشبیهات او محسوس است كه همین امر درک صور خیال او را آسانتر كرده است. دایرۀ طرفین تشبیه در 

ها، آسمان و زمین، بهشت، اندام یار، اشکال هندسی، صبح میوهتشبیهات او وسیع است كه از جملج آنها میتوان از 

و شب، رعد و برق، چهار عنصر، شمع و انگشتری، صور فلکی، دریاها، شتر و كجاوه، آالت موسیقی، درختان و 

ابزارها، حیوانات و شخصیتهای دینی و تاریخی را نام برد. وجه شبه هم در این دیاهان، قلم، كشتی، كوهها، رزم

 صاویر عمدتاً از امور شکلی و ظاهری است. داه وجه شبه در شعرش متعدد است:ت

 (9/3از مهر رویت ای بت مه پیکر آفتاب )همان، قصیدۀ /درم است و مضطرب چو دل آتشین من 

 (1/41پریشان از غم دوران و در سر مایج سودا )همان، قصیدۀ /در آن شب من چو زلف دلبران آشفته و درهم 

 عارش عالقج خاصی به استفاده از تشبیه مركب دارد:او در اش

 (3/65اش علوم چو اندر بدن قوا )همان، قصیدۀدر سینه /در خاطرش وداد چو اندر عروق خون 

 (4/35اندر دل تو داد چو در شیر روغن است )همان، قصیدۀ /در خاطرت علوم چو در شمع روشنی 



 35/ پژوهش سبکی در دیوان دنابادی هروی

 

انبیا، نجوم، داستانهای عاشقانه و حماسی، وقایع ردرفته از قصص وی به استفاده از تشبیهاتی كه محتوای آنها ب

مربوط به حیات امامان شیعه، تشبیهات حروفی، تشبیهات مربوط به بزم و موسیقی نظر داشته است. از اقسام 

 تشبیه، تشبیه ملفوف، جمع، تفضیل و تشبیه عقلی به عقلی هم در شعرش دیده میشود:

 (64/9همچون برون سیب و درون انار كرد )همان، قصیدۀ /اسدت روی محبّ و قلب بداندیش ح

 (64/1بالی من چو جفای ستاره نامحصور )همان، قصیدۀ /پایان عنای من چو خطای زمانه بی

 (65/4برگ همچو سرو، تهیدست چون چنار )همان، قصیدۀبی /در دلشن زمانج نامهربان منم 

 (64/3تر از طرّۀ مشوش یار )همان، قصیدۀکستهدلم ش /تر از كاكل معنبر دوست تنم فتاده

 (64/63اش جانفزای همچو شعور )همان، قصیدۀمقال منهجه  /اش دل ذیر چون دانش فعال مرضیه

همانگونه كه از شعر عالمگیر حافظ شیرازی از جهات متعدد متأثر شده، در تشبیهات هم ردّپای این تأثر و تقلید 

 نمایان است:

 (6/3حسرت از دیدن عمری دذران بود مرا )همان، غزل ناقص /یت نگران میدیدم میگذشتی و به رو

 كه یادآور تشبیه مضمر حافظ در بیت زیر است:

 (653/5بیچاره دل كه هیچ ندید از دذار عمر )همان، غزل /دی در دذار بود و نظر سوی ما نکرد 

یهی او به مرز نوآوری و خالّقیت نزدیک در ساختن اضافج تشبیهی هم مهارت داشته است و برخی اضافات تشب

 میشود:

(، باغ فاستقم 6/44آهنگ )قصیدۀ(، ابروی هالل شب4/61(، سجادۀ سحاب )قصیدۀ4/5روزنامج احسان )قصیدۀ

(، طاووس آتشین 4/9(، افسر ورع )قصیدۀ1/4(، كشور دانش )قصیدۀ1/44(، توسن توفی ق)قصیدۀ 3/3)قصیدۀ

(، مطبخ سخاوت 45/64(، قلزم احسان )قصیدۀ9/67كوب فلک )قصیدۀ(، طاس نقره4/69پرخور )قصیدۀ

 ( و...65/65(، قطار بختی چرخ )قصیدۀ4/3(، مملکت لو كشف )قصیدۀ كوتاه44/1)قصیدۀ

انسی در شعرش از استعاره هم بهره جسته است. استعارات بیشتر مربوط به مقدمج قصاید است كه شاعر استعاره: 

 ها زمانی بیشتر میشود كه با آرایج جانبخشیتصویردری كرده است. لطف این استعاره  قبل از ورود به سخن اصلی

 توأم میگردد:

 (1/5به فیض فضل ربّانی بسوی عالم علیا )همان، قصیدۀ / دیر ظلمانیعروجی بود روحانی مرا زین 

 (43/6مان، قصیدۀنهاد )ه مه نامهربانهركس كه دل بر آن  /همچون ستاره بی خور و خواب است روز و شب 

 (1/44هرجا كه ضبط او كند آهنگ احتساب )همان، قصیدۀ /دواسبه روی به راه عدم كند  بدعت

 (45/7به خنجر درفت )همان، قصیدۀ بیدسلطنت باغ را  /از هوا سیم ز هر سو ستاند  دست چنار

کاررفته هم از مجازهای متداول برخالف تشبیه و استعاره، بسامد مجاز در شعر او بسیار كم است. مجازهای بمجاز: 

 و پركاربرد شعر فارسی است:

 زبان: مجازاًدر معنای سخن

 (4/6كه بهر كشتنم با هم زبان دارند آن لبها )همان، غزل /من از نوشین دهان تو نخواهم كام دل جستن 

 سر و برگ: مجازاًدر معنای قصد و سامان 

 (65/6ن را در دلستان نغمج داوود چیست )همان، غزلبلبال /چون سر و برگ شنیدن نیست دل را هر سحر 

 ساغر: مجازاً در معنای شراب

 (64/4شعله در خرمن هوش و خرد ما زده است )همان، غزل /جو ساغر صهبا زده است بازم آن عربده
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اده ، استففهم باشدانسی در شعر خود از كنایه هم بطرز متعادل و نه در حدّی كه كالم او دشوار و غیرقابل كنایه:

كرده است. كنایات او پركاربرد و آشنا به دوش خواننددان متون كهن ادب فارسی است. لذا این كنایات بیشتر از 

 نوع اشاره و ایماست تا تلویح و رمز:

(، عنان در عنان 41/63(، پا در ركاب كردن )قصیدۀ43/3(، سر دران كردن )قصیدۀ4/67دره بر ابرو زدن )قصیدۀ

(، 36/63(، انگشت دزیدن )قصیدۀ64/46(، زنهار خواستن )قصیدۀ41/64ا(، انگشت نهادن )قصیدۀنهادن )همانج

( 14/3انگیز )غزل(، آب نشاط64/3(، دره بر آب زدن )غزل15/39(، از بن دندان )قصیدۀ31/66دمار برآوردن )قصیدۀ

 و...

 تلمیح:
 (3/44ز دوا )همان، قصیدۀدر درد من مسیح فرومانده ا /در حال من كلیم فرومانده از بیان 

 (1/33چنان آمد كه پیش چشم مجنون طلعت لیال )همان، قصیدۀ /جمال جانفزای دلگشای او به چشم من 

 (44/66سراپای سدّ سکندر بلرزد )همان، قصیدۀ /به سدّ سکندر چو تیغت برآید 

 

 ایهام تناسب:
 (44/11یدۀباشد )همان، قص بیان كه در معانیهر  /خرد از نهج حضرتت جوید 

 (1/4تو آموخته فنها )همان، غزل كارسیهاز زلف  /عتاب است  عینپیشه كه در سیه چشمآن 

 

 المثل و مثلواره:ارسال
 (45/4كه هر كس غم ندارد آدمی نیست )همان، غزل ناقص /غمی نیست مرا در دل هوای بی

 (35/4یم )همان، غزل ناقصشاید دلیم دوشج خود را به دركش /از آب بحر فتنه به تأیید اهل دل 

 

 تمثیل:
 (9/15دلهای تیره نرم نگردد در آفتاب )همان، قصیدۀ /دلهای سخت با تو مالیم نمیشود 

 (4/3حریم سدره بود جا درخت طوبی را )همان، غزل /خیال قامت او كار سربلندان است 

 

 انسی و شاعران دیگر
های هفتم و هشتم از حسن كاشی شاعر مدّاح شیعی سدهانسی در اشعار خود از دو شاعر یاد كرده است. نخست 

)ساكن آمل( كه برآن است كه ادر اشعار او به دست حسن كاشی برسد، روح او از شنیدن این اشعار شاد میشود و 

 در واقع شعر خود را شایان توجّه دربرابر شعر او قلمداد كرده است:

 (31/33یدۀ صافی رسد به خطّج آمل )همان، قصیدۀچو این قص /شود به نقد روان شاد روح كاشی مدّاح 

درایی دانسته و بر آن است كه سازی و سجعدوم از شاعر معاصر خود، جامی، یاد كرده و او را متمایل به قافیه 

عشق معشوق از خاطر جامی، هوس سرودن شعری مثل شعر انسی را از پاک خواهد كرد و در واقع به تعریض، 

 شعر جامی دانسته است: شعر خود را برتر از

 ز بهر بستن زیور عروس معنی را /به سجع و قافیه جامی همیشه مایل بود 

 (7-45/4)همان، غزل ز خاطرش هوس ذوق و شعر انسی را /هجوم عشق تو ناده رسید یکسر برد 
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ش بر شعر چند شاعر امّا فارغ از اینگونه مفاخرات شاعرانه، او از شعر چند شاعر سترگ و پرآوازه متأثر شده و شعر

 پس از خودش تأثیراتی داشته است:

 ازرقی هروی: 

 (3/6روی چو آفتاب ترا چاكر آفتاب )دیوان ازرقی، قصیدۀ /زلف چو مشک ناب ترا بنده مشک ناب 

 انسی:

 ( 9/4همچون كه ماه روی ترا چاكر آفتاب )همان، قصیدۀ /فروغ توست اختر غالم طلعت كوكب

 مسعود سعد:

 روزم همه شب است و صباحم همه مسا... /یره و نخورم غم زبهر آنک شد دیده ت

 ( 4و9/3آرد همی پدید ز جیب هوا صبا )دیوان مسعود سعد، قصیدۀ /برقی چو دست موسی عمران به فعل و نور 

 انسی:

 در عجز چون نسیمم و در ضعف چون صبا /در لرزه همچو بحرم و در ناله همچو عود 

 ( 4-3/5بخت چون مسا )همان، قصیدۀدمسرد چون صباح و سیه /یمار چون هالل بیخواب چون ستاره و ب

 انوری:

 نشان باشد...در جهان پادشه /اش شاه سنجر كه كمترین بنده

 (66و45/6همچو معنی كه در بیان باشد )دیوان انوری، قصیدۀ /در جهانی و از جهان بیشی 

 انسی:

 نشان باشد...نده شهكش كمین ب /این چنین چتر چتر آن شاهیست 

 (11و44/6هر معانی كه در بیان باشد )همان، قصیدۀ /خرد از نهج حضرتت جوید 

 خاقانی:

 (47/4یک بندۀ تو ماه سزد دیگر آفتاب )دیوان خاقانی، قصیدۀ /ای عارض چو ماه ترا چاكر آفتاب 

 انسی:

 (9/4)همان، قصیدۀروی تو راست خوبی و نامی بر آفتاب  /ای آب عارضت زده آتش در آفتاب 

 ظهیر فاریابی:

 (31/4دل از سراچج خلوت رود به صفّج بار )دیوان ظهیر فاریابی، قصیدۀ /دم كه زند ابر خیمه در دلزار س یده

 انسی:

 (67/4بر اوج چرخ علم جلوه داد شعلج خار )همان، قصیدۀ /دم كه دل آتش فکند در دلزار س یده

 ظهیر فاریابی:

 (51/4مه دوهفته درآمد به تهنیت ز درم )همان، قصیدۀ /چهره از نظرم  چو ماه یکشبه بنهفت

 انسی:

 (37/4كه نیست آن رخ چون آفتاب در نظرم )همان، قصیدۀ /چو صبح پیرهن از دست شوق چون ندرم 

 الدین اسماعیل اصفهانی:كمال

الدین اسماعیل )دیوان كمال  امیکباره ترک صبر و دل و هوش كرده /ام زان شب كه با تو دست در آغوش كرده

 (416/4اصفهانی، غزل

 انسی:
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 (15/4ام )همان، غزلاز هرچه غیر توست فراموش كرده /ام تا با غم تو دست در آغوش كرده

 امیرخسرو دهلوی:

 (4/4چون كنم دل به چنین روز ز دلدار جدا )دیوان امیرخسرو، غزل /ابر میبارد و من میشوم از یار جدا 

 انسی:

 (43/4میشود جان نزارم ز تن زار جدا )همان، غزل /وم با دل صدپاره ز دلدار جدا چون ش

 امیرخسرو دهلوی:

 (754/4انگبین در لب شیرینش لبالب نگرید )همان، غزل /بر رخ همچو مهش طرّۀ چون شب نگرید 

 انسی:

 (46/4زلوز درش حلقج یاقوت لبالب نگرید )همان، غ /بر دل از خال و خطش مشک مرتّب نگرید 

 حافظ:

 (5/4دردا كه راز پنهان خواهد شد آشکارا )همان، غزل /دل میرود ز دستم صاحبدالن خدا را 

 انسی:

 (7/4تا بر تو راز نهان خواهد شد آشکارا )همان، غزل /نما را در دردش آر ساقی جام جهان

 حافظ:

 (413/4میکرد )همان، غزلوآنچه خود داشت ز بیگانه تمنّا  /سالها دل طلب جام جم از ما میکرد 

 انسی:

 (34/4آب سرچشمج حیوان طلب از ما میکرد )همان، غزل /پیش از این دل طلب ساغر صهبا میکرد 

 سلمان ساوجی:

 روان در ركاب از كواكب مواكب /درفش بنفش س اه حبش را 

 (1-44/3شب از دوهر شبچراغ كواكب )كلیات، قصیدۀ /برآراسته دردون و دوش دردون 

 :انسی

 خرد خواند آن را نجوم ثواقب... /لوای سیاه س اه حبش را 

 (51و5/6تو را خوانده دردون كواكب مواكب )همان، قصیدۀ /ثنا دفته دیتی مالیک مطابع 

 سلمان ساوجی:

 (661/4دون آید )همان، غزلعجب مدار ز اشکم كه الله /مرا كه نقش خیال تو در درون آید 

 انسی:

 (69/4دون آید )همان، غزلبه رویم تا چها از سیل اشک الله /ی لب لعل تو خون آید چنین كز دیده هر دم ب

 حسن كاشی:

 (45/4زیر چرخ آبنوسی شد روان كشتی عاج )دیوان، قصیدۀ /دست شام از فرق دردون دوش چون برداشت تاج 

 انسی:

 (44/4، قصیدۀزمانه مشک ختن ریخت بر صحیفج عاج )همان /چو بردرفت ز تارک س هر زرین تاج 

 حسن كاشی:

وین چراغ و مشعل و قندیل و شمع و طشت و طاس )همان،  /دون كردند اساس پیش از این كاین طارم فیروزه

 (36/4قصیدۀ
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 انسی:

 اساس...شد مزیّن روی سقف دنبد عالی /همچو صحن مرقد شاه والیت از نجوم 

 (45و69/3این تفسیده طاس )همان، قصیدۀسکج سیّاره بگدازد در  /در برآید آتش شمشیر كافرسوز او 

 ابن حسام خوسفی:

 (76برون شد همچو از جنّت دل آغشته به خون حوّا )دیوان: /آسا منظر از این قصر بهشتچو این خاتون خوش

 انسی:

 (1/46چنان كز پهلوی آدم در این دیر كهن حوّا )همان، قصیدۀ /شبهه علوم دینی از ذاتش هویدا دشته بی

 جامی:

 (4/4وزین درخت همین میوۀ غم است برم )دیوان جامی، قصیدۀ /سفید شد چو درخت شکوفه دار سرم 

 انسی:

 (4/4به رنگ آهوی چین شد سواد مشک ترم )همان، قصیدۀ كوتاه /سفید دشت به طفلی چو نافه موی سرم 

 جامی:

 (965/4ن فرو )همان، غزلموج بالست آمده بر سر عقل و دی /خوی كه ترا ز تاب میریخته از جبین فرو 

 انسی:

 (43/4نیامدم من بیدل به اختیار فرو )همان، قصیدۀ كوتاه /در این رباط كه محنت درفته بار فرو 

 نوایی:

 (346/4زنده بودن كی توان ممکن به جان دیگران )دیوان نوایی، غزل /من هالک از هجر و آن مه دلستان دیگران 

 انسی:

 (54/4دل زنددانی چون كند با دلستان دیگران )همان، غزل /و جهان دیگران  اكنون كه دشت آن بیوفا جان

 بابافغانی:

 (441/4رنگها ریخته درهم كه دم از خون زده است )دیوان، غزل /باز نقاش خزان طرح ددردون زده است 

 انسی:

 (64/4زلشعله در خرمن هوش و خرد ما زده است )همان، غ /جو ساغر صهبا زده است بازم آن عربده

باوجود تأثر دستردۀ انسی از چندین شاعر سترگ و نامدار پیش از خود و همعصرش، شعر او بر شعر چند شاعر 

 پس از خودش تأثیراتی  نیز داشته است:

 انسی:

 (36/44آسمان از تیغ تو ترسان چو فیالن از كجک )همان، قصیدۀ /آفتاب از سهم تو لرزان چو روباه از هژبر 

 (:474روی )فخواجه حسین م

 (77/5مینهد از شکن زلف برآن چهره كجک )دیوان، غزل /ز كجک چهره میارای كه مشاطج صنع 

 انسی:

 (6/6بنهاد پای و از سر هفت آسمان دذشت )همان، قصیدۀ كوتاه /بر نردبان موج سرشکم حباب اشک 

 كلیم كاشانی:

 (451/9از آسمان دذشت )دیوان، غزلآن سر كه خاک شد به ره  /مضمون سرنوشت دو عالم جز این نبود 

 انسی:
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 (15/4هر دم از سنگ مالمت رسدم آزاری )همان، قصیدۀ /رخساری ام از عشق پریمن كه دیوانه

 فیض كاشانی:

 (444/4به بوی آن دل خودرو درین دلزار میگردم )دیوان، غزل /رخسار میگردم من دیوانه درد هر پری

 اند با مطلع:ه غزل حلّاج داشتهنگاهی بكه یحتمل هر دو شاعر نیم

 (656/4كرداری )دیوان حالج، غزلصنم سیمبری حور ملک /رخساری ام دل به غم عشق پریبسته

 

 گیرینتیجه

دنابادی هروی از شاعران، عارفان و هنرمندان مکتب هرات در عصر تیموری است. از اشعار او، عارف بودن او 

ک نیست سبیدا شدن دیگر اشعارش چنین ادّعایی ثابت شود. او در شعرصاحباستنباط نمیشود؛ مگر در آینده با پ

و از اسلوب شاعران سبک عراقی پیروی میکند. از شعر چند شاعر نامدار و در رأس آنان حافظ و ظهیر فاریابی 

دارد و ی مدح-هایش بر شعر كلیم كاشانی و فیض كاشانی مؤثر بوده است. شعر او صبغج دینیمتأثر شده و سروده

دیوان او چهارهزار بیت بوده و دو اثر  خالصه االشعاربیشتر مدایحش در ستایش امام علی )ع( است. به شهادت 

داشته كه بدست ما نرسیده است. شعر او روان، استوار و دستورمند است.  اربعینو  لیلی و مجنوندیگر به نامهای 

یی دارد. رباعیات چند شاعر دیگر و بیش از همه رباعیات در مقدمج برخی قصاید تصویردری و در قوافیش عربیگرا

مولوی وارد اشعار او شده است. دیوان او برای بررسی شعر مدحی شیعه در قرون نهم و دهم حائز اهمیت است تا 

ای ناشناخته از شعر فارسی مکتب هرات در عصر تیموری روشن دردد. امید است مقالج حاضر هم كمکی دوشه

 ی بعدی در این حوزه باشد.برای پژوهشها

 

 قدردانی و تشکر
 از معاونت پژوهشی دانشگاه بابت مساعدتهایشان س اسگزارم.

 

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

 طبق قیقتح این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 ارضتع دزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه

 را دهش ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوهش مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر
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 فارسی منابعفهرست 
 ( تصحیح محمد دبیرسیاقی، تهران: خیّام.4334آنندراج، محمدپادشاه )

 .635-654، صص5( 49( پیام بهارستان )4344اشعار بازیافته از دنابادی هروی، رستاخیز، عباس )

 ( تصحیح محمد معین، چاپ پنجم، تهران: امیركبیر.4346برهان قاطع، خلف تبریزی، محمدحسین )

( تصحیح عبدالعلی ادیب برومند و محمدحسین نصیری كهنمویی، تهران: 4343االشعار، كاشی، محمدعلی )خالصه

 میراث مکتوب.

( تصحیح احمد احمدی بیرجندی و محمدتقی سالک، مشهد: ادارۀ اوقاف 4344دیوان، ابن حسام خوسفی، محمد )

 و امور خیریه.

 رضوی، چاپ پنجم، تهران: علمی و فرهنگی.( تصحیح مدرس 4374دیوان، انوری، محمدبن محمد )

 ( تصحیح احمد سهیلی خوانساری، تهران: اقبال.4315دیوان، بابافغانی شیرازی )

 زاد، تهران: میراث مکتوب.( تصحیح اعالخان افصح4379دیوان، جامی، عبدالرحمن )

 هران: ققنوس.( تصحیح غنی و قزوینی، چاپ ششم، ت4341الدین محمد )دیوان، حافظ شیرازی، شمس

 ( تهران: سنایی.4313بن منصور )دیوان، حالج، حسین

 ( تصحیح ضیاءالدین سجادی، چاپ چهارم، تهران: زوار.4373بن علی )دیوان، خاقانی شروانی، بدیل

 ( تصحیح محمد روشن، چاپ پنجم، تهران: نگاه.4349دیوان، دهلوی، امیرخسرو )

 محمد مهیار، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.( تصحیح 4345دیوان، سعد سلمان، مسعود )

 ( تصحیح امیرحسن یزددردی، تهران: قطره.4394دیوان، فاریابی، ظهیرالدین )

 ( تصحیح مصطفی فیض كاشانی، چاپ دوم، تهران: اسوه.4394دیوان، فیض كاشانی، محسن )

 گران، تهران: زوار.( تصحیح مصطفی فیضی و دی4343دیوان، كاشانی، باباافضل )

 ( تصحیح عباس رستاخیز، چاپ دوم، تهران: مجلس.4394دیوان، كاشی، حسن )

 ( تصحیح مهدی افشار، تهران: زریّن.4346دیوان، كلیم كاشانی، ابوطالب )

 ( تصحیح حسین بحرالعلومی، تهران: دهخدا.4319الدین اسماعیل )دیوان، اصفهانی، كمال

 ( تصحیح عباس رستاخیز، قم: مورّخ.4349اج )دیوان، دنابادی هروی، میرح

 نژاد، تهران: سورۀ مهر.اهلل حبیبی( تصحیح ذبیح4344دیوان، مروی، حسین )

 الدین همایونفرخ، تهران: اساطیر.( تصحیح ركن4375دیوان، نوایی، امیرعلیشیر )

 نشر.نژاد، چاپ چهارم، مشهد: به( ترجمج رضا انزابی4393الرائد، مسعود، جبران )

 ( سعید نفیسی، چاپ سوم، تهران: سنایی.4331سخنان منظوم ابوسعید ابوالخیر )

 ( تهران: علمی.4314شاهان شاعر، حالت، ابوالقاسم )

 ( چاپ ششم، تهران: سخن.4397فرهنگ سخن، انوری، حسن )

 ن: هرمس.الزمان فروزانفر، چاپ دوم، تهرا( تصحیح بدیع4394الدین محمد )كلیات شمس، مولوی، جالل

 ( تصحیح عباسعلی وفایی، چاپ دوم، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.4396كلیات، ساوجی، سلمان )

 ( تصحیح محمدعلی فروغی، چاپ سوم، تهران: زوار.4395الدین )كلیات، سعدی شیرازی، مصلح

 ( چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.4377اكبر )لغتنامه، دهخدا، علی
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 ( تصحیح محمدرضا شفیعی كدكنی، چاپ سوم، تهران: سخن.4394ارنامه، عطار، فریدالدین )مخت

 ( تصحیح مجتبی مینوی و یحیی مهدوی، چاپ دوم، تهران: خوارزمی.4344مصنفّات، كاشانی، باباافضل )
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