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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Stylistics, as a linguistic and literary 
knowledge, seeks to identify and explain the salient features of a literary work, 
especially works that have received less attention, by finding the most frequent 
stylistic features that distinguish a literary work from other works. This research 
tries to study the stylistic features of his poems at the linguistic, literary and 
intellectual levels by carefully examining the poems of one of the anonymous 
poets of Indian style named Tabrizi. 
METHODOLOGY: The research method is descriptive-analytical and in terms of 
work space, it is a library. 
FINDINGS: Mirza Mohsen Tabrizi (1060 AH-1129 AH) is nicknamed "ta’sir" of 
the Shiite speakers of Iran in the Safavid era. His family was originally Tabrizi 
and Shah Abbas Safavid (AD 1038 AH) his ancestors from Tabriz He moved to 
Isfahan and Mirza Mohsen was born in this city. Impact to the year 1129 AH. 
AH died in Isfahan and was buried there. The main form of his poems is ghazals 
and ode Masnavi and quatrains can be seen in his divan. 
CONCLUSION: New combinations and slang words are the linguistic features of 
Tabrizi lyric poems. Among the prosodic weights, the poet pays the most 
attention to the two seas of sand and mud. In terms of side music, he pays more 
attention to different poems and is often of the type of verb and noun. The long 
line also has a considerable frequency in his lyric poems. Paying attention to 
expression in poems is effective in constructing small meanings and pristine 
themes, and there are all kinds of similes, allegories, metaphors, metaphors, 
and metaphors in his divan with great frequency. Impact also makes extensive 
use of allusions and paradoxes, and besides them is not unaware of industries 
such as puns, ambiguity, and the ambiguity of proportionality. The main feature 
of his poetry is imaginative and imaginative, and the themes of love, sadness, 
advice and wisdom form the intellectual level of his poems. 
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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب(

 

 مقاله پژوهشی
 «تأثیر تبریزی»اشعار  شناسیبررسی سبک

 
 0لیل امیرپور داریانیج، 2*آیت شوكتی، 0زادهغالمعلی حضرتقلی

 دروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسالمی، شبستر، ایران. -4
 دروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، واحد خوی، دانشگاه آزاد اسالمی، خوی، ایران. -6

 

 چکیده:
زبانی و ادبی میکوشد برجستگیهای اثر ادبی را،  شناسی بعنوان دانشیسبک زمینه و هدف:

اند، ازطریق یافتن پربسامدترین ویژدیهای سبکی خصوصاً آثاری را كه كمتر مورد توجه قرار درفته

كه باعث تمایز یک اثر ادبی از دیگر آثار میشود شناسایی و تبیین كند. این پژوهش میکوشد با 

هندی به نام تأثیر تبریزی، ویژدیهای سبکی اشعار وی بررسی اشعار یکی از شاعران دمنام سبک 

 را در سطوح زبانی، ادبی و فکری بررسی كند.

 ای است.ی تحلیلی و از نظر دردآوری اطالعات، كتابخانهروش پژوهش، توصیفی  روش مطالعه:

از سخنوران شیعی « تأثیر»متخلص به ه. ق(  4464-ه. ق 4545) میرزامحسن تبریزی ها:یافته

 ه. ق( 4539شاه عباس صفوی )م و  االصل بودندخاندان او تبریزی. است در عهد صفوی یرانا

وی  .از تبریز كوچانید و در اصفهان مسکن داد و میرزامحسن در این شهر بدنیا آمداجداد وی را 

ه. ق( معاصر بود و مدتی  4415ه. ق( و شاه سلطان حسین )م  4579با شاه سلیمان صفوی )م 

ه. ق در اصفهان دردذشت و همانجا دفن  4464تأثیر به سال . مت یزد را بعهده داشتنیز حکو

 قالب اصلی اشعار او غزل است و در دیوانش قصیده، مثنوی و رباعی نیز دیده میشود. . شد

تند. از هستبریزی تركیبات جدید و لغات عامیانه از ویژدیهای زبانی غزلیات تأثیر گیری: نتیجه

روضی، بیشترین توجه شاعر به دو بحر رمل و هزج است. از نظر موسیقی كناری نیز میان اوزان ع

بیشتر به اشعار مردف توجه دارد و غالباً از نوع فعل و اسم است. ردیف طوالنی نیز بسامد قابل 

توجهی در غزلیاتش دارد. توجه به بیان در اشعار تأثیر درجهت ساختن معانی ریز و مضامین بکر 

اع تشبیه، تمثیل )اسلوب معادله(، كنایه، استعاره و مجاز در دیوان او با بسامد زیاد است و انو

نما نیز بسیار استفاده كرده و در كنار آنها از صنایعی های تلمیح و متناقضوجود دارد. تأثیر از آرایه

بندی خیالی و خیالچون جناس، ایهام و ایهام تناسب غافل نیست. ویژدی اصلی شعر او ، نازک

 و موضوعات عشق، غمگرایی و پند و حکمت، سطح فکری اشعار او را تشکیل میدهد. است

  

 4155خرداد  43 :دریافت تاریخ   

 4155نیر  45:  داوری تاریخ   

 4155تیر  64: اصالح تاریخ   

 4155شهریور  49: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 ، شناسی؛ سبک هندیتأثیر تبریزی، سبک

 سطح زبانی؛ ادبی، فکری

 
 :مسئول نویسنده * 

    Ayat.shokati@iaukhoy.ac.ir

 16165344 (14 49)+  
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 مقدمه
« رایاندتمثیل»محققان، شاعرانِ سبک هندی را عموماً بر دو دسته تقسیم میکنند. در اشعار دروه اول كه به دروه 

محسوب میشوند، زبان درست و ابیات معروف هستند و بعنوان بزردان سبک هندی )امثال صائب و كلیم و حزین( 

قابل فهمی دیده میشود و رابطج تشبیهی بین مصراع معقول و محسوس، معتدل و لطیف است و اساساً ابیات حاوی 

 «رهروان طرز خیال»و « بندخیال»ساختار سبک هندی در اشعارشان زیاد نیست. در اشعار دروه دوم كه به دروه 

وه بر بسامد باالی ابیات سبک هندی در اشعارشان، فهم رابطج بین دو مصراع نیز شهره هستند )امثال بیدل(، عال

شناسی ؛ طرز تازه، سبک 643شناسی شعر، شمیسا: ص انگار هستند )ر.ک: سبکدشوار است و در زبان نیز سهل

 (.44ص پور آالشتی:حسن غزل سبک هندی،

زردان ادب، تصحیح و عرضه دردیده است، هنوز مورد بررسی با آنکه در طول سالیان دراز دذشته، آثار بسیاری از ب

 اند. یکی از این شاعران دمنام، تأثیر تبریزی ازاند، درنتیجه صاحبان آن نیز ناشناخته ماندهو تحقیق قرار نگرفته

شاعران دروه نخست سبک هندی است كه با وجود چاپ دیوانش، چنانکه باید مورد توجه محققان و اندیشمندان 

ر دیوان تأثیر تبریزی همه نوع شعر دیده میشود ولی ازآنجاكه بیشترین آثار شعری سبک هندی رار نگرفته است. دق

شناسی غزلیات تأثیر تبریزی در سه سطح زبانی، ادبی و را غزلیات تشکیل میدهد، در این مقاله به بررسی سبک

 فکری پرداخته میشود. 

 

 سابقۀ پژوهش

میرزامحسن »( در مقالج 4367یزی تنها دو مقالج پژوهشی وجود دارد. حسین نخجوانی )درمورد اشعار تأثیر تبر

اشارات »( نیز در مقالج 4371تنها به معرفی این شاعر پرداخته است. پاشا اجاللی )« تبریزی متخلص به تأثیر

ه مورد پژوهش قرار داداز جنبج تاریخی دیوان تأثیر را « تاریخی شهر اصفهان در دیوان میرزامحسن تأثیر تبریزی

 و اشارات تاریخی مربوط به شهر اصفهان را مورد بررسی قرار داده است. 

 

 بحث و بررسی

 و آثار وی « تأثیر تبریزی»معرفی 
است. از « ابوالخان زردر تبریزی»از سخنوران معروف سدۀ یازدهم و از نواددان « تأثیر»میرزامحسن متخلص به 

منتهی میشود. آبا و اجداد وی در زمان شاه عباس « محمدحسین چل ی تبریزی»جانب مادر، سلسلج نسبش به 

ه. در اصفهان  4545تأثیر به سال و  دزیدندآباد اصفهان سکنی عباسج در محلكبیر از تبریز به اصفهان رفتند و 

ته، از دندانهایش دفتاریخی كه در افتادن یکی نویسان و نیز از روی مادهوالدت شاعر به روایت تذكره تولد یافت.

باوجود والدت شاعر در اصفهان وی همواره خود را تبریزی دانسته . بوده استدر اصفهان هجری قمری  4545سال 

درمورد طول حیات شاعر آنچه از اشعار خود وی استنباط میشود، . و همچون استادش صائب، به آن بالیده است

 «خسرومیرزا»یکی درمورد قتل  ،تاریخكرده است و نیز دو ماده سالگی خود اشاره 55كه در آن به  یک رباعیبجز 

است و در  4461، از دوستان شاعر، كه هر دو مشعر به سال «جعفر آرام»و دیگر مرگ  «میرویس افغانی»بدست 

محتوای ۀ هایش بدست نمیآید. دربارساله بوده است، اطالع دیگری از حیات شاعر از دفته 41این تاریخ شاعر 

ها و آثار خود وی استنباط میشود، وی از طرف حکومت صفویه شغل دیوانی ی شاعر، آنچه از روی تذكرهزندد
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، وزیر اعظم شاه سلیمان، انجام بعضی از وظایف حسابداری و امور «نواب وحیدالزمانی»داشته است. ابتدا از جانب 

 وب شده است.)پیشکار دارایی( منص مالی به وی محول شده و س س به سمت وزارت یزد

صاحب  نویسان از جملهدر شهر یزد س ری شده و این امر موجب شده بعضی تذكره« تأثیر»عمر ۀ قسمت عمد

آقاحسین »تأثیر در اصفهان نزد دو تن از استادانش، یعنی بدانند. « یزدی»وی را  سخنوران یزدو  تاریخ یزد

ق( درس خواند. او در جوانی با 4465)د  «وحید»متخلص به  «محمدطاهر قزوینی»ق( و 4549)د « خوانساری

از دیگر  حزین الهیجی. و مشاعره داشت مناظرهبا این شاعر بزرگ  ق( همنشین بود و4594صائب تبریزی )د 

  .آمدهمنشینان تأثیر بشمار می

متخلص به « میرزا داوود اصفهانی»ه.ضبط كرده، اما شاعر معاصر وی 4464« حانه االدبری»تاریخ دردذشت او را 

محقق میشود. كلیات دیوان تأثیر، مشتمل بر  4434را در فوت او دفته كه سال « آه از تأثیر آه»، عبارت «عشق»

زلیات و متفرقات كه بندها، قطعات، مثنویها، غبشرح زیر است: قصاید، تركیببیت  44135در حدود انواع شعر 

بیتی یا دوبیتیهای پرمضمونی است كه شاعر برای بیان عواطف و احساسات شخصی یا برای تنبیه و شامل تک

 او هشت مثنوی با نامهای زیر سروده است:ارشاد دیگران سروده است. 

-6.آباد، مثنوی در ستایش ائمه، میرمحمدباقر داماد و وصف ساختمانهای پادشاهی فرح«نماجهان»-4

، دربارۀ عشق، عاشق، معشوق و بزم و طرب «العاشقیندعوۀ»-3.آله(وعلیهاهللدر معراج پیامبر )صلی« المعراجمنهاج»

آباد و دیگر كاخهای شاهی ، در وصف ساختمانهای سعادت«دلزار سعادت»-1.موسیقی عصر و نیز نام استادان

، دربارۀ «حسن اتفاق»-7 .ای بر آنسالج معمای خود و مقدمهدر تعریف ر یمثنو-4«. الحجابثمرۀ» -5 .اصفهان

 .در اخالق ی، مثنو«نامهمیمنت»-9 .آب و هوای تفت و كارهای عمرانی خود در یزد

ین حسبا تصحیح امین پاشا اجاللی در مركز نشر دانشگاهی بچاپ رسیده است. همچنین  4373دیوان وی در سال 

 ۀبا استفاده از نسخج خطی دیوان تأثیر تبریزی كه به شمار 4346در سال  محمدزاده صدیق، اشعار تركی وی را

 ( 5ۀ مارش)« یئنی یول»ج نگهداری میشود، تصحیح و در مجل( )س هساالر سابق در كتابخانج شهید مطهری 639

بایجان: ؛  دانشمندان آذر641: ص 4آبادی، ج )سخنوران آذربایجان از قطران تا شهریار، دولتداده است انتشار 

 (.444؛ تذكرۀ نصرآبادی: ص 471؛ آتشکدۀ آذر: ص77تربیت: ص 

 

 ویژگیهای زبانی

 آوایی سطح 

 یه مبناك یزبانها بر اساس عنصر»شعر است.  یهمان وزن عروض یرونیب یقیمنظور از موسموسیقی بیرونی )وزن(: 

به  توانمی زیدر شعر ن .(446ولک: ص درآمدی بر نظریج ادبیات،  ) «کنندیم دایوزن هر زبان است با هم تفاوت پ

ز هم اطلبند، یرا م یوزن متناسب دامكه هر ك ییكه اشعار بر اساس محتوا یمعن نیقائل بود به ا یدداهید نیچن

از بحر متقارب  یفردوس ۀ، استفادشاهنامه یحماس یانتقال محتوا ۀ. بعنوان مثال از عوامل عمدشوندیمتفاوت م

ر اشعارش بیشتر از اوزان و بحور آرام و مالیم استفاده كرده است كه دلیل این امر را تأثیر تبریزی نیز د .است

 وزنهایی كه حركتی آرام»درایی شاعر دانست. پردازی و معنیمیتوان عالوه بر موضوع اشعارش، تالش برای مضمون

هزج و رجز( به هر شاعری مجال  دارند، یعنی وزنهایی كه از نظر ریتم سنگینتر از بقیه هستند )مثالً بحرهای رمل،

تفکر و تأمل بیشتری را میدهند. آرام بودن، نوعی آرامش روحی به شاعر میبخشد و این آرامش در یاری او برای 

 (.95شک مفید است )بیگانه مثل معنی، محمدی: ص سرودن شعر بی

https://wikifeqh.ir/آقا_حسین_خوانساری
https://wikifeqh.ir/آقا_حسین_خوانساری
https://wikifeqh.ir/آقا_حسین_خوانساری
https://wikifeqh.ir/محمدطاهر_وحیدقزوینی
https://wikifeqh.ir/محمدطاهر_وحیدقزوینی
https://wikifeqh.ir/مناظره
https://wikifeqh.ir/مناظره
https://wikifeqh.ir/حزین_لاهیجی
https://wikifeqh.ir/حزین_لاهیجی
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آن است كه بر انواع  انگریضوع بمو نی. اردیگیبهره مبحر  4و وزن  66خود از  یدر سرودن غزلها تأثیر تبریزی

بسامد  نیاست. كمتر و هزج متعلق به بحر رمل، تأثیر یبسامد اوزان غزلها نیشتریتسلط دارد. ب یاوزان شعر فارس

اصل  رعایتبار استفاده شده است.  کیو بحر منسرح است كه از هر كدام تنها  بیرقبحر ع، یهم مربوط به بحر سر

رو های كوتاه امکان ذیر نیست، ازاینشناسی سبک هندی است، در جملهمبانی زیبایی بندی كه ازتناسب و مضمون

های بلند و عمدتاً مركب و درنتیجه وزنهای بلند چهارركنی بکار میگیرد كه برای ارائج شاعر نادزیر جمله

 ای فراهم میآورد. بندی و آفرینش معنی بیگانه، مجال دستردهمضمون

 

 تأثیر تبریزی اتیغزل یروضاوزان و بحور عجدول 

 درصد بسامد بحر وزن ردیف

 55/49 341 رمل مثمن محذوف فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن 4

 43 451 رمل مثمن مخبون محذوف فعالتن فعالتن فعالتن فعلن 6

 16/5 4 رمل مثمن مخبون فعالتن فعالتن فعالتن 3

 64/5 4 مسدس محذوف رمل فاعالتن فاعالتن فاعلن 1

 64/5 4 رمل مثمن سالم فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن 5

 64/5 4 رمل مثمن مشکول فاعالتن فعالتن فاعالتن فعالتن 4

 41/43 476 هزج مثمن سالم لنیمفاع لنیمفاع لنیمفاع 7

 فعولن لیمفاع لیمفعول مفاع 9
 هزج مثمن اخرب مکفوف

 محذوف
44 95/4 

 65/5 63 سدس محذوفم هزج فعولن لنیمفاع لنیمفاع 4

 مفعول مفاعلن فعولن 45
 مسدس اخرب مقبوض هزج

 محذوف
45 14/4 

 54/4 49 هزج مثمن اخرب لنیمفعول مفاع لنیمفعول مفاع 44

 43/5 46 هزج مثمن مکفوف محذوف (یمفاع=فعولن ) لیمفاع لیمفاع لیمفاع 46

 46/49 353 محذوفمجتث مثمن مخبون  مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن 43

 44/4 66 مجتث مثمن مخبون مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن 41

 43 444 محذوف مضارع اخرب مکفوف فاعلن لیمفعول فاعالت مفاع 45

 64/5 5 مضارع مثمن اخرب مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن 44

 46/6 31 رجز مثمن سالم مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن 47

 95/5 43 مخبون یرجز مثمن مطو ن مفاعلنمفاعلن مفتعل مفتعلن 49

 67/4 4 مسدس مخبون فیخف فعالتن مفاعلن فعلن 44

 64/5 4 مکشوف یمطو عیسر مفتعلن مفتعلن فاعلن 65

 64/5 4 مثمن مخبون بیغر فعالتن مفاعلن فعالتن مفاعلن 64

 64/5 4 مکشوف یرح مطوشم مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن 66
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تأثیر  یشعر دارا ییایقیاست كه در نظام موس یعوامل یكنار یقیاز موس منظور» یه و ردیف(:موسیقی كناری )قاف

 ای تیآن در سراسر ب یكه تجل یرونیب یقی. برعکس موسستیظهور آن در سراسر شعر قابل مشاهده ن یاست ول

 دایز اریبس یكنار یقیموس یهاحضور دارد. جلوه کسانیو در همه جا بطور  یاست و بطور مساو کسانیمصراع 

 (.74شفیعی كدكنی: ص شعر،  یقی)موس« است فیو رد هیآن قاف جنمون نیاست و آشکارتر

وجود دارد.  فیرد ،غزل شاعر 455و در  فیغزل بدون رد 166آمده است،  یو وانیكه در د یغزل 4347مجموع  از

به  شیدرا شتریب هیو قاف فیدر رد مهارت دارد. و جیراریو غ یابتکار یو فعل یاسم یفهایرد یریدر بکارد یو

 یبه اشعار خود آب و رنگ یكنار یقیموس نیا زآور او داه اعجاب نهیبه ۀها و افعال ساده دارد و با استفادكلمه

 . بخشدیخاص م

 جدول ردیفهای مورد استفاده در غزلیات تأثیر تبریزی

 حرفی تركیبی اسمی فعلی كل غزلها نوع ردیف

 11/5 75/4 64/16 16/59 4347 درصد

 56 41 694 559 455 تعداد

رنه ولک خوشنواسازی قافیه را كه حاصل تکرار )یا تکرار تقریبی( اصوات است، مهمترین وظیفج قافیه میداند 

بیشترین « آر» و « ا ر-» ،« ان»ای (. بر همین اساس، ساختهای قافیه477)درآمدی بر نظریج ادبیات،  ولک: ص 

از قوافی مورد عالقج شاعر است. شاید دلیل « آن»ت تأثیر تبریزی دارند. قافیه با حروف مشترک بسامد را در غزلیا

این امر آن باشد كه كلماتی كه به این دو حرف ختم میشوند، بسیار هستند و شاعر در سرودن شعر با مشکل 

نیز در اشعار وی بسامد قابل  «آر»های دوحرفی، قافیه با حروف مشترک چندانی مواجه نخواهد شد. از میان قافیه

توجهی دارد. تركیب یک مصوت بلند كه القادر نرمی و درعینحال حركت و پویایی است و صامتی كه تکرار را 

د های نرم و روان را انتخاب میکنوی بیشتر قافیهمیرساند، این قافیه را برای بیان حاالت شاعر مناسب كرده است. 

هستند  یقافیج اسم یدارا تأثیر یغزلها شتریبحرف روی، تأییدی بر این مدعا است. بعنوان « ن»و تکرار زیاد حرف 

غزل قافیج  444 دركه ی باشند در اشعار او اندک است، بطور یفعل جقافی یكه بطور كامل دارا ییو تعداد غزلها

او قوافی فعلی بکار  اتیزلغ % 41/46 در قاًیدق یعنیهستند.  یقافیج اسم یدارا اتیغزل یجبکار رفته است و بق یفعل

 رفته است. 

تکرار قافیه: تکرار قافیه، كه از ویژدیهای مشترک شعر سبک هندی و بدلیل آشنایی كم شاعران این دوره با 

دیوانهای شاعران دذشته و كمی دایرۀ لغات آنان است، در غزل تأثیر نیز دیده میشود. با این تفاوت كه تکرار قافیه 

از یک مورد بیشتر تجاوز نمیکند، زیرا پیوند او با سنتهای شعری دذشته بطور كامل دسسته در اشعار وی هردز 

 4346را در غزل شمارۀ « پا»نشده است. داه شاعر یک كلمه را در تركیب بکار میگیرد، بعنوان مثال كلمج قافیج 

 دو بار تکرار كرده است:

 (444دستی، یک چند پا درفته )ص هركس درفته /  داهی كه رفته از دست آن داه پا درفته 

داهی آن را بصورت مفرد بکار میبرد و داهی با معانی مختلف از آن استفاده میکند و در بیشتر موارد، مضمونی بکر 

و جدید خلق میکند تا مخاطب، قدرت آفرینش او را در بکاردیری كلمات قافیه دریابد. بعنوان مثال در غزل شمارۀ 

 را سه بار با مضامین مختلف بکار برده است. « وا»، كلمج قافیج 4344

رایج « آراییردیف»آهنگ و به اصطالح در اشعار سبک هندی، توجه به ردیفهای دراز و خوشردیفهای طوالنی: 

از دلبستگیهای دیگر تأثیر در غزلهایش، التزام ردیفهای خاص و دشوار و طوالنی و داه در حد جمالت طوالنی است. 
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ارزش موسیقایی و بالغی نیست و جز هنرنمایی توسط شاعر هدف دیگری ندارد: از خود دارم )غزل  است كه دارای

 (.4371غزل(، دارم تماشا كردنی )غزل  4341(، آهسته آهسته )4343(، به ما چه )غزل 4495

 

 موسیقی درونی

ه تکرار ازطریق تکرار است كویژدی زبانی دیگری كه به غزل تأثیر زیبایی خاصی بخشیده، بازی با الفاظ تکرار: 

 به تکرار واجها و هجاها دارند.واهدان و جمالت، بسامد بیشتری نسبت

 آرایی(:تکرار واج )واج

 ( 654ور كن آتش خود را )چو دل از دامن خود شعله /برافروز از شراب شرم روی مهوش خود را 

 ( 653تیار ما )بگرفته عشق از كف ما اخ /از شش جهت چو شعله ز دل در كشاكشیم 

 ( 365همچو آن میمی كه آن در میم دیگر مدغم است ) /از وجود و الوجود آن دهن در حیرتم 

 ( 637چه سان تأثیر دوید شکر این رزق مقدر را )  /خدنگ غمزه میبارد قدر انداز مژدانش 

(، به غیر راه 697م كرد )(، ز قطع راه تو قطع نظر نخواه644خط ریحان است دویی خط پیشانی مرا ) تکرار واهه:

(، پنبج صبح ازل پنبج داغم نشود 353(، مجمع یاران یکدل مجمع دلدسته است )675سخن نیست راه خانج ما )

(167.) 

 

 سطح لغوی 
در آثار و اشعار زبان فارسی، تركیبات و اصطالحاتی وجود دارد كه آن آثار را از دورۀ ماقبل متمایز میکند. سبک 

اری است كه شاعران، اشعار خود را با اصطالحاتی تازه و خاص و متفاوت با ادوار قبل به مخاطبان هندی یکی از ادو

 میشناسانند.

لغات عامیانه: استفاده از زبان روزمره و محاوره در شعر این دوره بسیار رایج است، این در حالی است كه قبل از 

کار درفته میشد. خاتمی این كاربرد را در ادوار قبل سبک هندی چنین واهدان و اصطالحاتی كمتر در عرصج شعر ب

(. 65)پژوهشی در سبک هندی و دورۀ بازدشت، خاتمی: ص  میداند« ضرورت»نوعی تفنن و در سبک هندی 

شاعر از محدودۀ زبان ادبی دیرین كه زبان طبقج منتخب ادیبان و »نتیجج طبیعی ورود این الفاظ آن شد كه 

)تاریخ ادبیات در ایران، « ها و تركیبات متداول زمان خود را بکار بردو بسیاری از واهه فرهیختگان بود بیرون آمد

اند، (. ازآنجاكه شاعران سبک هندی فقط بدنبال معنا و مضمون هستند و لفظ را بکلی رها كرده551: ص 5صفا، ج

روی آوردن طبقات مختلف »است. المثلهای عوام به شعر طبیعی ورود اصطالحات و لغات عامیانه و بازاری و ضرب

ای مردم به شعر كه عمدتاً تحصیالت ادبی نداشتند، باعث شد زبان كوچه و بازار به شعر راه یابد و ازاینرو خون تازه

در زبان شعر جاری شد. از طرفی وسعت دایرۀ واهدان شعر دسترش یافت و بسیاری از لغات ادبی قدیم از صحنج 

ی شناس)سبک« كه میتوان دفت زبان شعر سبک هندی، زبان جدید فارسی استشعر رخت بربست؛ به نحوی 

 (.673شعر، شمیسا: ص 

(، 649(، زمینگیر كردن )616(، ممنون بیترحمی قاتلیم ما )634(، حنای بسته )661سیر نگریستن به چیزی )

(، موی دماغ شدن 363ه )(،  باالخان694(، ناخدا )675(، حنا بستن )674(، نان سنگگ )675دره در كار بودن )

 (، و...446(، به ما چه ) 444( طویله طویله ) 443(، چک و چانه ) 331( دید و وادید ) 749القبا ) (، یک167)



 15-46 صص ،77 پیاپی شماره ،45 دوره ،4154  مهر ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 56

ه است و آفرین بخوبی استفاده كردتركیبات: تأثیر از ظرفیتهای زبان فارسی برای ساخت تركیبات جدید و تشخص

س سازی تأثیر با شاعران پتصویرهای جدیدی را ایجاد كرده است. نوع تركیببا خلق این تركیبات زیبا، معانی و 

از خود تفاوت زیادی نداشته و از نظر ساخت تركیبات تازۀ اضافی و استعاری، كه مبتنی بر تخیل و تشخص هستند، 

(، 643صفت )ره(، ا643(، سبک ایی )616بست عالم آب و دل )همگام با شاعران بزرگ این سبک دام برمیدارد: پای

(، 355(، بادۀ مردآزما )335آباد )(، دره666فروز )(، محفل697(، كشاكش )664(، استخوانبندی )693جامی )تنک

 و...

، قابل اصفهانی -ک هندیببا تأسی از دیگر شعرای س« تأثیر» مطلب دیگری كه در اشعاركاربرد اصطالحات ادبی: 

سخنوران سبک هندی بیش از دیگر دوینددان ادوار تاریخ ادب » توجه است، وجود اصطالحات ادبی خاص است؛

ی آن شناسای عمیق از مبانی جمالاند. این آرای هرف كه مبین تجربهفارسی در باب سبک و نقد ادبی سخن دفته

از آن (. 461فتوحی: ص نقد ادبی در سبک هندی، روزدار است، غالباً در یک مصراع یا یک بیت بیان شده است )

ند، ع تاع صاف، مصراع رنگین، مصراع رسیده، مصراع برجسته، مصراع پیچیده، مصرامصر له میتوان اصطالحاتجم

(، چون 654: دست برداشته مضمون بلند است مرا )ع، شعر تند، معنی تند، معنی وجدانی و... را برشمردامصرپیش

تالش (،  یک مصرع نگاه بتان بی693ود )(، سرو از حسد مصرع پیچیده ش646معنی شهر است به عشق الفت جانم )

 (، و...476(، یک مطلع برجسته بود سدره و طوبی )355(،  مضمون تر ز ابر كرم آب میخورد )335نیست )

 

 سطح نحوی
های عامیانج فراوانی كه در غزل تأثیر دیده میشود، شعر او دارای نوعی سازیها و واههنحو عامیانه: عالوه بر تركیب

پذیر است كه در آن براحتی محل اركان جمله تغییر مییابد كه این ویژدی مسلماً متأثر از زبان انعطاف نحو نرم و

عامیانه و دفتاری آن دوره ناشی شده است. به عالوه در غزل تأثیر مانند بیشتر شاعران این دوره اغالط صرفی و 

ه و پیشه، ضعیف شدن ارتباط شاعران با دیوانهای نحوی فراوانی وجود دارد. راه یافتن شعر در میان عام و اهل حرف

شاعران بزرگ دذشته و عدم تالش شاعران این دوره در اصالح و تهذیب اشعار خود، دالیل وجود این اغالط 

 (.153شناسی شعر فارسی از رودكی تا شاملو، غالمرضایی: ص دستوری در اشعار سبک هندی است )سبک

 ( 167كه منال دو جهان شرط جناغم نشود ) /تم باز شد تا نظرم دل به نگاری بس

 ( 154بگویید تا همنشینش بسوزد ) /ادر با جداییش آخر بسازم 

 

 سطح ادبی
های ادبی ندارند، صنایع بدیعی و بیانی ازآنجاكه شاعران حوزۀ سبک هندی، سواد الزم برای استفاده از فنون و آرایه

وده است؛ مگر اینکه بصورت طبیعی و تصادفی از آن استفاده كنند و این برای ابراز مفاهیم زیاد پیچیده و درهم نب

در سبک هندی به بدیع و بیان چندان توجه نمیشود. »نشان میدهد در شعر سبک هندی معنی بر لفظ غالب است. 

 البته تشبیه اساس سبک هندی است اما از دیگر امور بدیعی و بیانی جز بصورت طبیعی و تصادفی خبری نیست،

های غریب است. از همج صنایع بیشتر، تلمیح مورد انگیز و ایجاد رابطهزیرا شعر سبک هندی شعر مضامین اعجاب

سازی نقش فعالی دارد و از مصالح كار میتواند باشد اما از تلمیحات توجه شاعران این سبک است كه در مضمون

نصر المثلی دارند، تمثیل مهمترین عیتها جنبج ارسالبرایج استفاده میکنند و تلمیحات غریب نادر ندارند. چون تک

 (.646 -675شناسی شعر، شمیسا: صص ادبی شعر این دوره است )سبک
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تأثیر مانند دیگر شاعران سبک هندی در پی خلق مضامین نو و ایجاد پیوندهای تازه در میان عناصر تشبیه: 

فاده میکند. بنابراین ركن اصلی برای مضمونهای باریک های تازه استشبهطبیعت است، بهمین دلیل عموماً از وجه

های تازه و دور از ذهن هستند و طبیعی است كه تشبیه دسترده و فشرده در شبهو دور از ذهن در اشعار او وجه

های ذهنی شبهشبه اكثر تشبیهات تأثیر، مادی و حسی هستند و از وجهاشعارش بسامد بیشتری داشته باشد. وجه

سازی است یعنی از یک حالت، عی خبری نیست مگر بسیار اندک، اما داه تشبیهات او حاوی نوعی مضمونو انتزا

شکل و موقعیت خاص، مفهومی تازه خلق میکند و آن موضوع را دستاویزی برای تشبیهات خود قرار میدهد. بعالوه، 

و  و دوالیه است، یک الیج آن تشبیهبخشی همراه است؛ درواقع تشبیهات اتشبیهات تأثیر با نوعی تشخیص و جان

 الیج دیگر آن به اعتبار اسناد حاالت انسانی به عناصر طبیعت، تشخیص است. 
 

  حسی یا عقلی بودن طرفین:تشبیه از دیدگاه 

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

 54/4 51/3 34/34 51/54 درصد
 

سی و عقلی به حسی، بسامد بیشتری از دیگر انواع تشبیه از حیث محسوس در غزلیات تأثیر، تشبیهات حسی به ح

 یا معقول بودن دارد. 

 ( 464افتد )هركه از دلشن وصل تو جدا می /: خون او همچو دل چیده ز دلشن هدر است محسوس به محسوس

 ( 341است )افتاده تا بر آن رخسار چون جنت نقاب /اند آفتاب و ماه از چشم فلک افتاده محسوس به معقول:

 (144كور تا در خواب باشد عیب او پوشیده است ) /جهل نادان را نمیباشد چو دولت ساتری    معقول به معقول:

 

 تشبیه از دیدگاه وجه شبه و ادات تشبیه 

 مؤكد مرسل مفصل مجمل بلیغ نوع تشبیه

 43/1 31/45 54/43 15/66 54/14 درصد

شتر از تشبیهات مؤكد و مفصل است. غالب تشبیهات وی بصورت بلیغ بسامد تشبیهات مجمل و مفصل بی

 های تشبیهی( است. )اضافه

   (4564ام در نقطج آغاز خود انجام خویش )دیده  /سرنوشتم چون خط پردار سردردانی است  :مفصلتشبیه 

 (4699ا )چاه كنعان است دویی طالع وارون م /آرد عاشق از بخت سیه یوسف برون می تشبیه مرسل:

 ( 445سیمابم و بستن نتوان بال و پرم را ) /هر جزو تنم را به هوایت پر و بالیست  :مؤكدتشبیه 

شبیهی:    ضافۀ ت شق ) 664(، غزال معنی )661(، ریاض مرحمت )665بحر كرم )ا (، خدنگ غمزه 636(، وادی ع

(، كمند نگه 694ینج دل )(، سیییف673(، طفل اشیییک )651(، كوه تمکین )611(، نخل دولت، دلزار عزت )637)

 (، و...345(، خورشید رخ )357(، خار عالیق )699)

 

 تشبیه به اعتبار مفرد یا مركب بودن طرفین 

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

 46/3 61/4 69/6 34/43 درصد
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 غالب تشبیهات تأثیر از نوع مفرد به مفرد است:  

 ( 545زبان در جای درمی دارد و بسیار میگوید ) /ع انجمن واعظ حدیث از ناز میگوید چو شم: دمفرد به مفر

 (4457ام ) ام از خود به خود افزودههرقدر كم كرده /همچون نخی كه میگردد ز پیرایش بلند مفرد به مركب: 

  (144تو دویی از كشیشان فرنگ است ) /در آن رخسار دلگون خال مشکین مركب به مفرد: 

  (615چون مور دانه را به دهان میکشیم ما ) /قسمت به نظم روزی ما حواله كرد ركب به مركب: م

 

 طرفین  دتشبیه به اعتبار تعد

 تسویه جمع ملفوف مفروق نوع تشبیه

 34/3 95/39 65/9 44/14 درصد

 

 ( 441) ابروصفت یکی است حسام و نیام ما /از لوح ساده ظاهر ما عین باطن است   تشبیه تسویه:

 ( 354چون سوزن و سرنیزه كه از صلب حدید است ) /اوالد خسان خرد و بزردش همه موذی است  تشبیه جمع:

 ( 465ناموس غنچه، آب رخ هاله میرود ) /هر جا سخن از آن لب و تبخاله میرود  :تشبیه ملفوف

میکشم پیوسته از باالی تو  رنج جهانی /تو چون خدنگ و من كمان، من كلک و تو تصویر جان   تشبیه مفروق:

(4694 ) 

 

 اقسام دیگر تشبیه 

 تفضیل تمثیل مشروط مضمر نوع تشبیه

 43/15 94/4 61/4 47/54 درصد

 

 ( 964اندام بود )سرو در پیش قدت بسیار بی /با رخت دیدیم دل را آنقدر رنگی نداشت  تشبیه تفضیل:

 ( 4695نسبت در زند شمشیر با ابروی تو ) الف /فکند در قید بندش شهرت دیوانگی   تشبیه مضمر:

: در سبک هندی، تشبیه تمثیل كه نوعی تشبیه مركب است، جایگاه خاصی دارد. تشبیه تمثیل در تشبیه تمثیل

ای ایماهی و زیباشناسانه است كه هرچند در شعر پیشینیان هم وجود دارد، اساس سبک سبک هندی، پدیده

 بیه است. هندی بر بسامد باالی این نوع تش

 ( 639دشایان میخورد بر دل مرا )منت مشکل /همچو قفل بسته هنگام دشودن از كلید 

 ( 659چون زر دل اثر سکه ندارد زر ما ) /غش داریم رویی ز رواج دل بیسرخ

 ( 646عین هجران است وصل او ز حیرانی مرا ) /همچو آن چشمی كه باشد باز و می وشی ز حق 

 ( 311مانندۀ چشمی كه ز خمیازه پرآبست ) /ب دریج زاهد پوچیست چو ببینی سب

 ( 347كلید است )درماندۀ دشایش چون قفل بی /از رحمت الهی هر كس كه ناامید است 

استعارات در شعر سبک هندی اغلب تازه و غیرمأنوس و درعینحال دیرا و محرک است )تحول شعر استعاره: 

 «استعاره را بیشتر در حوزۀ استعارۀ مکنیه و تشخیص بکار میبرند»ه (. شاعران این دور343فارسی، مؤتمن: ص 

(. اصلیترین عنصر بیانی غزل تأثیر پس از تشبیه، استعاره 34، شفیعی كدكنی: ص شاعری در هجوم منتقدان)
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های هرها در غزل او ذهنی و تجریدی نیستند كه این امر از ویژدیهای خاص این دوره است. اكثر استعااست. استعاره

هایی هستند كه فاصلج مستعارمنه و مستعارله بسیار اندک است و موجود در غزلیات تأثیر، ساده و از نوع استعاره

 خواننده با دیدن یکی از طرفین، بدون اندیشه و سردردمی به طرف دیگر استعاره پی میبرد. 

 

 استعارۀ مکنیه استعارۀ مصرحه نوع استعاره

 41/57 54/16 درصد

 

 تعارۀ مصرحه: اس

 مصرحج مجرده مصرحج مرشحه مصرحج مطلقه نوع استعاره

 44/19 44/63 69/69 درصد

 

 ( 444هركس درفته در بر آن ماه سیمتن را ) /محصول زنددانی در كیسه نقد دارد  : مجرده ۀاستعار

 (4651د برون )آفتاب است آن پریوش شب نمیآی /ماه من شبها به صد یارب نمیاید برون : مرشحه ۀاستعار

 ( 193بلبل دلشن من قمری سروستان است ) /دیده بر روی خوش و سرو قدش حیران است  مطلقه: ۀاستعار

 

 استعارۀ مکنیه

 اضافی غیر اضافی استعارۀ مکنیه

 34/43 44/34 درصد

 
ربرابر اصطالح را دنمایی استفاده میکنند. این شاعران عهد صفوی برای ابداع تصاویر پویا غالباً از مردمتشخیص: 

personification  اند و آن عبارت از نوعی استعاره یا مجاز است كه بوسیلج آن اشیاء و معانی انتزاعی را آورده

انسان فرض كنند و اعمال و حركات بشری را به آن نسبت دهند. در این سبک، شاعر به خیال خود شخصیت داده 

پژوهشی در دار متصور است، برای شخص خیالی خود بکار میبرد )و همان صفت و عملهایی را كه برای یک جان

 (.35خاتمی: ص سبک هندی و دورۀ بازدشت، 

پرداز ساز و خیالتشخیص از ویژدیهای عمومی شعر سبک هندی است كه در غزل تأثیر نیز بعنوان شاعری مضمون

اری و ساری میبیند و هیچ عنصری را از روح دیده میشود، او نیز در بسیاری از اجزا و عناصر عالم واقع، حیات را ج

و حیات خالی نمیداند. دویی در اشعار او تمامی عناصر طبیعت تا ذهنیترین امور، از حس حیات و پویایی سرشارند. 

 البته در غزل تأثیر پیچیددیهای تشخیص )همانند اشعار صائب و بیدل( وجود ندارد. 

 ( 665مخصوص و جدادانه چون قطرۀ بارانها ) /ای بحر كرم باشد راهی به تو هر دل را 

 ( 661صد شعبه دشت چون مژه تار نگاه ما ) /تا سیر بنگرد به سراپای دلکشت 

 ( 434ام )تا زودتر رسد به تماشای دریه /سیل از نسیم پای ددر وام میکند 

 ( 614با تو مقابل چو دشت تاخت عنان را ) /تاز معركج حسن مهر كه شد یکه
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شعرای سبک هندی در رویارویی با مردم با اصطالحات جدیدی آشنا شدند كه با ادراكات روزمره قابل درک  كنایه:

است و درنتیجه این شاعران با استفاده از زبان عامه مردم كه عینیت دارد، در تجسم مفاهیم ذهنی از آرایج كنایه 

 بهره میبرند. 

 

 موصوف كنایه از كنایه از صفت كنایات فعلی نوع كنایه

 11/45 54/43 44/74 درصد

 

بسیاری از كنایاتی كه امروزه در زبان و ادبیات فارسی كاربرد دارند، آن قسم كنایاتی هستند كه از دورۀ صفویه و 

(، 669(، رنگ باختن )665اند و كاربردی عامیانه دارند: دره به كار افتادن )در اشعار شاعران این دوره ظاهر شده

(، خون به 657(، روغن در چراغ كسی بودن )614(، عنان تاختن )614(، دو تیغه باختن )634دن )دامن به كمر ز

(، بر باد دادن 694(، خون به جگر كردن )697(، لب به دندان دزیدن )675(، حلقه به دوش بودن )644دل بودن )

 ( و...644چشم )(، درسنه641)

 

 مجاز

درپی شود پی جام(، تا به كی تأثیر مست از 575لبها م رس ) را از آن جهانیمیکشی در خون  حال و محل:

(، / 175هم بجاست درمی عاشق ) بهمن و دی(، میان 313است ) انگشتجای ناخن به روی  جزو و كل:(، 146)

مرا  سوداییكرده تا خال و خط زلف تو  الزم و ملزوم:(،  / 334قامت شوخش به جلوه دستی زد ) خدنگجنس: 

(، 499ز آفتاب كه دیدست ماه را ) سیری علت و معلول:(، / 455روزی باش )فراخ قرصیتاب به (، چو آف643)

(، میزیبد از 644دارست هوا )آینه دختر رزكن جلوه  ماكان: (،/4437بر دهانش زد صبا )دم زد نردس از چشم تو 

 (. 644تو نیست ) آب و دلتو آنچه در 

ایهام است كه در غزل تأثیر تبریزی نیز جلوۀ خاصی دارد. ایهام در اشعار مهمترین بحث بدیع ایهام و انواع آن: 

دریانی روا باشد  عیناو محور خلق مضامین تازه و آفرینش معانی جدید قرار درفته است: ادر خندان شوم در 

 (.353آورده است ) تاب(، حیرتی دارم كه چون زلف تو 347نیست چو خط ماهوشان را تأثیر ) حافظی(، 673)

(، ما 636مرا ) پا در دامن صحراچون كوه  جمع شد(، 661دشته است ) زمینگیرناصح چو كوه سخت استخدام: 

 (.695اند )كردهسبکبار (، ما را كه چون نسیم 696وبال شد ) دلیهاسادهرا چو نقره 

ین و زبان مردم این سرزم بکاردیری آیات و احادیث، از نخستین روزهای آشنایی ایرانیان با اسالم، در شعر تلمیح:

دیده میشود و اوج بکاردیری آیات قرآنی مربوط به سبک عراقی است، اما شاعران سبک هندی كمتر به آیات و 

 (.64احادیث توجه دارند، شاید دلیل آن انتقال شعر از دربار به كوچه و بازار باشد )فرهنگ تلمیحات، شمیسا: ص 

مورد(، كاووس، 6مورد(، نوشیروان )1مورد(، افراسیاب )7مورد(، دارا ) 41مورد(: رستم )35)تلمیحات اساطیری  

تلمیح به داستان پیامبران مورد( /  4زال، كیقباد، سیاوش، شیرویه، كیخسرو، اشکبوس، بیژن )هركدام 
مورد(، یعقوب 4مورد(، موسی )4مورد(، ابراهیم )46مورد(،  آدم )65مورد(، عیسی ) 79مورد(: یوسف )433)

مورد(: فرهاد 446) / تلمیحات غناییمورد( 6مورد(، یونس )4مورد(، داوود )6مورد(، نوح )3ورد(، ایوب )م4)

مورد(، عذرا و وامق 3مورد(، ایاز )44مورد(، زلیخا ) 33مورد(، شیرین ) 16مورد(، مجنون ) 14مورد(، لیلی)17)
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خسروپرویز  مورد(،45افالطون )ورد(، م44مانی )مورد(، 64اسکندر ) مورد(:96)تلمیحات تاریخی مورد( / 4)

مورد(. 4سامری )مورد(، 6فرعون )مورد(، 6اویس قرنی )مورد(، 3بلقیس )مورد(، 4مورد(، قارون )9مورد(، حالج )4)

 1مورد(، جبرئیل ) 4مورد(، امام علی ) 54مورد(، خضر ) 33مورد(: سلیمان )453)تلمیح به شخصیتهای دینی 

 مورد(.4ف )مورد(، آص 5مورد(، مریم )
 

احادیث و  نوع تلمیح

 قرآن

داستان  تاریخی اساطیری

 پیامبران

شخصیتهای  غنایی

 دینی

 453 446 433 96 35 39 تعداد

 

سازی در سبک هندی، اسلوب معادله است. این شگرد ادبی كه یکی دیگر از صورتهای مضموناسلوب معادله: 

شاعر ازطریق اقناع مخاطب بکار میرود، در دیوانهای اغلب شاعران  الضمیربیشتر برای استدالل شاعرانه و اثبات مافی

وبیش دیده میشود. ولی آنچه مسلم است این است كه تکامل این شگرد ادبی پس از قرن هفتم و زبان كمفارسی

اوج آن در شعر سبک هندی است. اساس اسلوب معادله بر تمثیل استوار است و شاعر موضوع و مثالش را بصورت 

ادانه در یک مصراع مستقل جای میدهد و امکان جابجایی دو مصراع بدون برهم ریختن استقالل دستوری دو جد

مصراع وجود دارد و نیز شاعر ازطریق آن، دو مفهوم را بهم پیوند میدهد كه در ظاهر تناسبی با هم ندارند اما با 

صرع سازندۀ اسلوب معادله را دارای یک ساختار تأمل میتوان به ارتباط بین دو مصراع پی برد. شفیعی كدكنی دو م

نحوی مستقل میداند به نحوی كه هیچ حرف ربط یا شرط یا حتی معنا آنها را به هم مرتبط نکند )صور خیال در 

 (.43-46شعر فارسی، شفیعی كدكنی: صص 

 ( 633نباشد همچو تاک از شاخ فرقی ریشج ما را ) /ز صافیها دل ما را یکی شد ظاهر و باطن 

 ( 634بر سر دنج بود مار پریشانی ما ) /زلف خوبان خبر از مسکنت ما دارد 

 (614بستن لب ساترست بوی دهان را ) /پوش عیب هم آیند اهل سخن پرده

 ( 644صاحب آوازه سازد سامری دوساله را ) /مدعی را از نگاهی سحر چشمت زنده كرد 

 ( 677آبی تیمم را )ج كار باشد وقت بیروا /نیابد سفله دستی تا شریفی در میان باشد 

 ( 646ظالم به مقصد ایذا وامیکند دهن را ) /مقراض لب همیشه وقت برش دشاید 

 ( 314دندم ز جو ندارد فرقی چو در جوال است ) /نشگوده لب عیان نیست حال كسی به مردم  

 ( 349)پیر نشسته را به عصا احتیاج نیست  /پا را بکش به دامن و ناز ملک مکش 

غزلیات تأثیر تبریزی با وجود احتوای نکات و مضامین خاص، متأثر از غزلگویان بزرگ، بخصوص با توجه استقبال: 

دویی به اشعار آنان، سروده شده است. با همج این مطالب باید اذعان كرد كه وی در به معاصران و در مقام نظیره

ص خود را اعمال كرده است و این استقبال و جوابگوییها را در این اقتدا، مقلد صرف نبوده بلکه سلیقه و سبک خا

نهایت استادی و مهارت انجام داده و سخنش را بصورت مکرر الطائل درنیاورده است. آنچه مورد توجه و وجهج 

همت شاعر است و همواره بدنبال دست یافتن بدان است، شعر یکدست است )مقدمج پاشا اجاللی بر دیوان تأثیر 

 (.44-45ی: صص تبریز

یکی از ویژدیهای سبک هندی بخدمت درفتن شعر دیگران و استخدام آنهاست، امّا شاعر این كار را در قالب 

استقبال از شعر دیگران انجام میدهد. در همین راستا در شعر غالب این شعرا، اشاره به نام دیگر شعرا دیده میشود. 
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ده است: اشاره كرصائب  در مقطع غزلیاتش بارها به ناما برمیخوریم. او تبریزی نیز مکرراً به نام شعر در شعر تأثیر

در سخن عذر مرا ، (646) شعر تأثیر در آن است كه صائب فرمود، (636) ود در عرصه ادر حضرت صائب، تأثیرب

 .(694تأثیر صائب خواسته است )

(، كم نشد سنگینی 616و در منزلیم ما ) (، چون آسمان مسافر661ایم ): ما از افتاددی به بلندی رسیدهپارادوكس

(، تمتع میبرم افزون ز یاران در جداییها 675(، روا شد مطلبم چون نقد قلب از نارواییها )643از راه سبک ایی مرا )

(، تکیه بر غیری 344(، كه تلخکامی ما زان لبان چون قند است )675(، داخل بزمش چو با غیریم بیرونیم ما )675)

 ( و...345(، دست دارم در میان یار و آغوشم تهی است )641داهی شد مرا )هنکردن، تکی

المثلهای فراوانی به تقلید از زبان كوچه و بازار بر واهدان و تركیبات عامیانه، در غزل تأثیر ضربعالوهالمثل: ضرب

ای امروزین نزدیک حاورهو به همان شکل عامیانه بچشم میخورد كه غزل او را به زبان شعر دورۀ صفوی و زبان م

كرده است. این كاربرد باعث شده خواننده هنگام خواندن اشعار وی با شعر او احساس قرابت بیشتری كند: جرس 

كننده در وطن نما حج( به رنگ قبله637(، هست در دنبال صحت، نشتر فصاد را )636قافله بیدار كند رهزن را )

 (، و...155(، به دریا هیچ دوهر بار دیگر برنمیگردد )144ن محتاج )(، كه بود خانج تاریک به روز346است )

ایجاز از ویژدیهای اصلی و عمومی شعر دورۀ صفوی است. كمتر دیوان شاعری در این دوره را میتوان یافت ایجاز: 

انده صراع دنجالمعانی وجود داشته باشد، زیرا تمام هدف و منظور شاعر تنها در یک بیت یا مكه در آن ابیات موقوف

كم در اواخر این دوره، كاربرد ایجاز در حد افراطی، سبب ایجازهای مخل در اشعار برخی شاعران میشد ولی كم

آفرینی، این عهد شد. تأثیر نیز در استفاده از این ویژدی مانند دیگر شاعران سبک هندی از انواع مضمون

ی را بصورت خالصه در یک بیت بیان كند و بکاردیری ایجاز در المثلها استفاده میکند تا معانتصویرسازی، و ارسال

 شعر او سبب ابهام و پیچیددی نشده است.  

 

  سطح فکری

شعر سبک هندی در واقع فاقد منظومج فکری مشخصی است و شاعران غالباً در پی بحیرت واداشتن مخاطب از 

یژدیهای كلی و موضوعات مشترک، میتوان به رهگذر كشف و بیان مضامین غریب هستند، اما با تأمل در برخی و

 ای از مبانی و موضوعات مشترک فکری در این سبک دست یافت. پاره

 جدول موضوعات و مضامین در غزلیات تأثیر تبریزی

موتیفهای  عرفان پند و اندرز غم و اندوه مذهب عشق موضوعات 

 خاص

 94/3 %4 %36 %46 %44 %13 درصد

ه از ابتدا تا امروز، همواره مورد توجه انسان بوده و بتبع آن در آثار ادبی انعکاس یافته یکی از مضامینی ك عشق:

 عشق است.

توجه شاعران به امور جزئی و پند و اندرز و توصیف و بیان امور طبیعی و تبدیل » هندی سبک درپند و اندرز: 

« ی كهن در زبانی جدید معطوف شدموضوعات كهن به مضامین تازه و در حقیقت بازسازی اندرزها و تمثیلها

 (.695شناسی شعر، شمیسا: ص )سبک

 ( 647كی شانه احتیاج بود زلف شانه را ) /ساز خلق محتاج مثل خود نشود چاره

 ( 155دلشن دكان غنچه به آرام واكند ) /عیش و شکفتگی به تحمل شود نصیب 
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 ( 543شتر از دشمن خویش )حذر از دوست كند بی /هركه اوضاع خود از خلق نهان میخواهد 

در عصر صفوی، توجه شدید پادشاهان صفوی به تشیع و عالقج فراوان آنها به خاندان نبوت و اهل بیت مذهب: 

انقالب اجتماعی دیگری كه باعث تغییر سبک شد، »باعث شد شعر در خدمت مذهب و تبلیغ مذهبی قرار بگیرد. 

شتند. تغییر مذهب و رواج شیعه از عوامل مهم در تغییر تفکر بینی شیعی داحکومت سلسلج صفوی است كه جهان

(. تأثیر تبریزی شیعج مخلص و متعصبی است. 691شناسی شعر، شمیسا: ص )سبک« و بیان یعنی سبک است

تنها در ارادت خالصانج وی به امام اول شیعیان حضرت علی )ع( و ائمج اطهار در سراسر دیوانش بچشم میخورد. نه

 ثنویات، بلکه در غزلیات و رباعیات نیز این اخالص و ایمان با صراحت متبین و آشکار است. قصاید و م

 (476خامش كنم از معنی تر آتش نیران ) /با منقبت ساقی كوثر عجبی نیست 

 (355آیات رحمت حق در شأن ماست امشب ) /التقنطوا ز قرآن خواندیم پایکوبان 

با مسائل دینی، به عرفان و تصوف اسالمی نیز معرفت دارد و غزلیات متعددی تأثیر دذشته از آشنایی كامل عرفان: 

كه صرفاً محتوای عرفانی دارد در دیوانش فراوان بچشم میخورد. تأثیر نخستین شرط الزم برای رسیدن به راه 

 عرفان را قطع تعلقات از خود و ماسوی اهلل و پرداختن به خدا میداند: 

 ( 451نگردد قطرۀ دریا هردز از راه دهر دشتن ) /از اهل عرفانت  به خود دلبستگیها كی كند

 (755باید از خاطر خیال ماسوا بیرون كنی ) /هست ادر همچون حبابت وصل دریا آرزو 

 وی نزدیکترین راه وصول به خدا را در درون انسان میداند: 

 ( 694را ) دشتیم ذره ذره هم ارض و هم سما /از ما به دوست راهی نزدیکتر نباشد 

 (464بر سر نهم كاله نمد پادشاه شوم ) /ای كه سالک ملک رضا شوم كو جذبه

با تأمل در شعر سبک هندی، بویژه غزلسرایان، درمییابیم كه غم و ناامیدی و رنج از پربسامدترین غم و اندوه: 

دونی چون جریانات مفاهیم و مصادیق در غزلیات شعرای سبک هندی میباشد، كه علت آن را در عوامل دونا

اجتماعی، مسائل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی عصر صفویه و بدنبال آن فرددرایی شدید شعرای این دوره و مهاجرت 

و اندوه و غم ناشی از فراق و دوری از وطن و... میتوان جستجو كرد. همچنین بنظر میرسد در ادبیات سبک هندی 

فای خیالی و هروان دستاویزی برای شاعران مطرح است تا بتوانند نازکغیر از دالیل مذكور، موتیف غم و اندوه بعن

اندیشه و انزوای جبری و ناكامی خویش را بتصویر بکشند و این بیان رنج و اندوه بیشتر از آنکه نمود ظاهر و واقعی 

 داشته باشد، در پرتو خیاالت شاعرانه و سنت شعر غنایی قابل توضیح و توجیه است. 

وعی دهندۀ حساسیت شاعر به موضآفرینی موتیفها هستند كه نشانیکی دیگر از مصادیق مضموناص: موتیفهای خ

در شعر »است كه بصورت ملکج ذهنی او درآمده است و پیوسته در جریان خالقیت هنری خود را نشان میدهد. 

 رایج بین شاعرانبر دسترش حوزۀ تداعی و دسترش شبکج تصویرها در پیرامون موتیفهای سبک هندی عالوه

شفیعی  ها، شاعر آیینه« )های قبل، كوشش برای وارد كردن موتیفهای جدید هم فراوان بچشم میخورددوره

 (.74-75كدكنی: صص

تأثیر عالوه بر استفاده از موتیفهای رایج شعر فارسی مانند دل و بلبل و شمع و پروانه، در زمینج خلق موتیفهای 

است، یکی از شاعران توانای این دوره است، موتیفهایی مانند رفو، عینک، فانوس  جدید، كه مختص به سبک هندی

 اند.اند و در خدمت خلق معانی و مضامین تازه قرار درفتهبندی و تصویردریهای شاعرانج او شدهو.. كه مركز خیال

 ( 635تاخته مهر عارضت پنجج آفتاب را ) /كرده به شیشه چون پری لعل لبت شراب را 

 ( 646هر آن دلشن كه در وی سرو جانان میشود پیدا ) /و فانوس خیال از شوق بر درد سرش دردد چ
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 ( 665من و بر خود شکستنها و چون دریا تحملها ) /تو و از جا شدنها چون حباب ای شوخ هر ساعت 

 

 گیرینتیجه

 دانست.« درایانتمثیل»روه تأثیر تبریزی از شاعران دورۀ صفویه و سبک هندی است كه میتوان او را جزو د

دشواردوییهای زبانی چه در سطح لفظ و چه در سطح معنا در غزلهای وی كمتر دیده میشود و غزل او بیان 

ال فاخر و حواقعیتهای زنددی است و خواننده در نخستین برخورد با شعر تأثیر، تحت تأثیر زبان صمیمی و درعین

استفاده از اوزان و بحوری مانند رمل و هزج موجب روانی شعر تأثیر شده ی باصالبت او قرار میگیرد. از منظر زبان

است. تکرار قافیه و انتخاب ردیفهای طوالنی در غزلیاتش بسامد قابل توجهی دارد. همچنین بسامد واهدان عامیانه 

جلوۀ  ی به اشعارششناسبمنظور ساخت مضامین نو در اشعارش باال است. بعالوه استفاده از واهدان مربوط به سبک

خاصی بخشیده است. از منظر ادبی نیز استفاده از تشبیه، تشخیص، ایهام و تلمیح بسامد بیشتری از دیگر صورخیال 

پردازی های دور از ذهن و پیچیدۀ سبک هندی كه سبب خیالدر غزلیات تأثیر از استعارههای ادبی دارند. و آرایه

خبری نیست. تأثیر، تمام اجزای طبیعت را زنده و باتحرک میبیند، چه در سازی شاعران این دوره است، و مضمون

تشبیهات و چه در استعارات، اصل جاندارانگاریِ اشیای بیجان را رعایت میکند و نسبت دادن چشم، دست، دوش 

مامی و انواع رفتارها و حركات به درختان، دیاهان و دیگر اجزای طبیعت در شعر او امری عادی است. موضوع ت

غزلهای او در ظاهر سخن از معشوق زمینی و مادی است كه به وصف زیبایی او، فراق و وصال و .. پرداخته است. 

 پربسامدترین مضامین در سطح فکری اشعار تأثیر تبریزی بترتیب پند و حکمت، عرفان و... است.پس از عشق، 

 

 نویسندگان مشاركت

دانشگاه آزاد اسالمی واحد  انسانی علوم دانشکده در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره رساله از مقاله این

 صلیا طراح و داشته عهده بر را رساله این راهنماییدكتر آیت شوكتی  خانمسركار . است شده استخراج شبستر

 تنم یمتنظ و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر عنوان به زادهقلی آقای غالمعلی حضرت. اندبوده مطالعه این

 نماییهایراه و هاداده تحلیل و تجزیه در نیزبه عنوان مشاور  آقای دكتر جلیل امیرپور داریانی. اندداشته نقش نهایی

 رپژوهشگ سه هر مشاركت و تالش حاصل ،مقاله محتوای تحلیل نهایت در. اندنقش داشته پژوهش این تخصصی

 .است

 قدردانی و تشکر
انشگاه د انسانی علوم دانشکده پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب نندمیدا الزم خود بر نویسنددان

 ادند،د یاری پژوهش این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان رساله كه داوران هیئت و شبسترآزاد اسالمی واحد 

 .نمایند اعالم

 

 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 میانحا و منافع احتمالی
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