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 چکیده
تقریباٌ از اواخر عهد تیموری دیدگاهها و نگرشهای خاص همراه با خصایص و بسامدی از      

کاربردهای بیانی و زبانی به نام سبک هندی به شعر فارسی راه یافت و به مرور از رواج و روایی 
 چشمگیری برخوردار گشت.

پارسیگوی کشمیر  است که  معروفترین و بزرگترین شاعر« غنی » مّال محمّد طاهر متخلّص به     
هند و حتّی  وپاکستان  ۀدر قرن یازدهم هجری میزیسته .شهرت شاعری او در حین حیات شبه قارّ

در این پژوهش، هندیانه در شعر او متجّلی است.   ۀایران را فرا گرفته بود.طرز تفکر و اندیش
 ضمن ارائۀ -کشمیریکوشیدیم تا با مشاهده و خوانش دقیق نسخ موجود از متن دیوان غنی 

اعّم خصایص سبک هندی به بیان  -دکتری  ۀدر قالب رسالای نو از این اثر ارزشمند فارسی نسخه
که به وفور در دیوان گردآوری شده وی  ترین آنهابرجستهبرخی از  بپردازیم.در دیوان اشعارش 

 از این قرارند:  مشهود است
به متانت و صحت زبان ، آوردن بودن  هتوجبکارگیری واژگان، تعبیرات و مصطالحات عامه ، بی 

نوس ، اظهار شکست و نامرادی و یاس ، توجه به معنی و مضمون و رها کردن ءترکیبات غریب و ناما
 ، مضمونسازی و و واسوخت وقوع ، و توجه به خرافات و فرهنگ عامه انهیرواج حکمت عام زبان ،

نمایی  ضآمیزی ، متناقمعانی بیگانه ) از طریق تشخیص حسوی جتوجه به مضامین غریب و جست
 و...(، 

 
مضمون سازی،اسلوب معادله،واقعه گویی،  خطی، ۀنسخ: سبک هندی، غنی،واژگان کلیدی

 ترکیبات غریب
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 مقدّمه

هجری  یازدهمهای دهم و سبک هندی اصطالحی است برای یک نوع شعر فارسی که در قرن      

بعضی مخصوصاً آقای  –خراسانی یا سبک عراقی و شیرازی  ۀمقابل شیو –متداول و رایج شد 

 امیری فیروزکوهی با این اصطالح موافق نیستند و برآنند که آن را سبک دوران صفوی نام نهند .

بحث در تغییر اصطالحی که زبانزد عموم اهل ادب شده است چندان ضرورتی ندارد و حتی        

آن زاید و بیهوده است . شاید هم این اصطالح از این ناشی شده است که غالب شعرای فارسیگوی 

کامل این سبک ۀ که نمون اندههندوستان یا شاعران ایرانی به هندوستان رفته بدین شیوه سخن گفت

 صائب و بیدل هستند .

ارد . اما بیان وجه اشتراك بدیهی است وجه مشترکی میان گویندگان این سبک وجود د       

شناسان بخواهند سبکۀ و مخصوصاً اگر به شیو مینمایدبطوریکه جامع و مانع باشد قدری دشوار 

وارد تکنییک قضیه شده و بطور دقیق مشخصات فنی آن را بیان کنند مالل انگیز و برای 

  (22-21 :نگاهی به صائب .) میشودخوانندگان خسته کننده 

فسور ادوارد براون در تصنیف خود موسوم به تاریخ ادبی فارسی جلد چهارم  یاد آور پرو           

شده است که میان شعرای فارسی زبان هند فقط دو شاعر مستند هستند : یکی امیر خسرو و 

 دیگری غنی کشمیری.

در معروفترین و بزرگترین شاعر پارسیگوی کشمیر است که « غنی»ص به دطاهر متخلّامحمّملّ     

 2.قرن یازدهم هجری میزیسته است

در باب جایگاه علمی و ادبی غنی، همین بس که شاگرد فیلسوف و حکیم بزرگی همچون مال       

محسن فانی است. مضامین حکمی و فلسفی موجود در شعر او، از چنان غنایی برخوردار است که 

 ارد. خواننده را به تأیید درك و دانش متعالی شاعر خواننده وا مید

« چه محقق است این است که وی در جمیع علوم متداوله، سرآمد روزگار شمرده میشد. آن»    

ۀ هند نامیده شدن شعر غنی سخن حسینی، از تحف ۀ( مؤلف تذکر221شمارۀ:نشریۀ ادبیات و زبانها)

ر غنی با شع ۀوقتی کسی از هند وارد ایران میشد، صائب از او سوال میکرد که از تحف»...گوید : می

 )همان(« خود چه آورده است..

هجری، شاعری معروف بود و در محافل ادبی و شعری،  2401قبل از »ظفرخان مینویسد: غنی       

 (09نشریۀ ادبیات و زبانها؛ شمارۀ«)مقام بلند داشت. 

-او آن؛شعر سرود  یشعر م یخوردار بود بطرز هندبر ییباالاو که فطرتاٌ از استعداد شاعری        

هایی میشود که چنان که خود وی میگوید: سهل و ممتنع است. با این همه، گاه دچار پیچیدگی

                                           
 بدیهی است این اظهارنظر مولفان محترم مقاله است و لزوماً بمعنای پذیرش آن از سوی فصلنامه نمیباشد.)سردبیر( 2



 

 

 

 

 

 

 269/غنی کشمیری و سبک هندی 

 
 

 فهم آن بر خوانندگان عادی دشوار است . غنی به مشرب فقر و عرفان گرایش داشت و زندگی را در

جود فالکت گوشه نشینی گذراند او شاعری مفلوك الحال ولی بسیار خوددار و بینیاز بود با وانزوا و 

ای ال به پیش امرا و سالطین دراز نمیکرد و هنر واالی شعر را وسیلهئوو مستمندی هرگز دست س

استغنا و وارسته مزاجی او در نپذیرفتن صله ، به عزّت واحترام او نزد  .برای امرار معاش قرار نمیداد

 شاهنشاه وقت ،اورنگ زیب ، افزود.

ای و فرهنگ فارسی غنی را در شمار شاعران با ذوق و قریحه ختگان و ناقدان ادبهیجمیع فر      

آورند و او را  شاعری معتبر و مستند میدانند. بسیاری از استادان عالی در شعرگویی به حساب می

. او طرز و آهنگ خاصّی به سبک هندی داد. تورّق اندهشعر فارسی مصراعهای او را تضمین کرد

،شگرد کم نظیر او را در صورت شعرآراستگی و  یمعنبیان  دررا او  اریبس یهاینوآورکردن دیوانش 

بیش از پیش او  و های عرفانی و فلسفی آشکار میسازدالقای معانی اخالقی ، رموز تصّوف و اندیشه

 تحسین مینماید.  ۀرا شایست

 یاکبرآباد ماهریعلبار محمد نینخست ق،یشعرش، بنا به تحق وانید یو گردآور نیدر باب تدو     

. نسخ موجود، همه بر اساس ستیموجود ن فیتأل نیته اداده است که البّ بیترت یاز و یوانید

فراهم آمده، استنساخ شده  دهیملک شالله یبا همکار یمسلم صنعکه توسط محمد اینسخه

منتخب صد هزار بیت سروده ولی دیوان برده بالغ بر یکنویسان، نامبه قول بعضی از تذکره»است.

 (212نشریۀ ادبیات و زبانها؛ شمارۀ « )چاپی او که به دست ما رسیده، بیش از چند هزار بیت ندارد.

 ستند،یکوتاه که چندان مستند ن یجز مقاالت ر،یسخن کشم نیریشاعر ش در شرح احوال و آثار      

طبع آراسته نشده  وریبه ز د،ینما یمعرف زبانان یبه فارس یرا بدرست یکه بتواند غن یعلم یاثر

 یدر بازار کتاب موجود است که چندان مستند و علم یریکشم یغن وانیبه نام د یاست. کتاب

 موارد دادن نشان و هاآن یدست کم، معرف ایدد، و ح، بدون استناد به نسخ متعّچه، مصحّ ست،ین

 بازار کرده است. ۀرا روان یکتاب ش،خوی ذوق اساس بر صرفاً اختالف،

 ۀبا استفاده از پنج نسخما تا ای شد مغفول ماندن دیوان اشعار این شاعر ایرانی االصل انگیزه     

و  هیبه تحش یمحشّ، مستند و مستدل یحیتصحاین نسخ به  و خوانش مکرّر قیدق یبررسو  موجود

 عبارتند از : .نسخ مذکور بپرداریمهمراه با شرح مشکالت 

 اساس( ء ) نسخه ۰024-2:بازیابی ملّی به شماره ۀکتابخان ۀنویسی شدنستعلیق و تحشیه ۀ.نسخ2

 بازیابی دانشگاه تهران، بدون شماره نسخۀ .1

 ف2311 :ملی کتابشناسی ملّی است، به شماره ء دیگری از کتابخانه . نسخۀ9

 1۰2۰1-2 :بازیابی دیگری از دانشگاه تهران به شماره . نسخۀ0

 مرکز احیاء میراث اسالمی، بدون شماره بازیابی . نسخۀ2
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ب یترت زیاشعار و ن ریو تأخ میبه لحاظ تقد گر،ید ۀ(، و دو نسخیملّۀکتابخانۀاساس )نسخ ۀنسخ    

اساس، به هم تشابه دارند. در  نیبر هم زین گرید ۀدر هر شعر، مشابه هم هستند. دو نسخ اتیاب

کاتب رخ  یاز کم دقتّ است که مشخصاً نگارشی اغالط از پر ها،از نسخه یکی گانه، نسخ سه انیم

 انی. مثال واو عطف در ممیشودنسخه، واو عطف، بندرت بصورت مستقل نوشته  نیداده است. در ا

اساس، ۀ. در ضبط نسخمیشودضبط « سرکارش»و به صورت  میشود، نوشته ن«کار»و « سر» ۀدو واژ

به هم  یهوشیب رینظ یکلمات یشوند ولیراه نما، به صورت منفک از هم نوشته م ریکلمات نظ یبعض

 ریاز حروف الفبا، نظ یعضدر ب یغن کهنیقابل تأمّل ا ۀنکت وان،ی. در باب کل دمیشودنوشته  دهیچسب

واو  فیو رد نیغ فیغزل دارد. رد کیفا تنها  فیفا و قاف، کم سخن بوده. رد ن،یو غ نیع هایفیرد

که در خوانش متن نسخ وجود داشت، و  یبا توجه به مشکالت وان،ید حیدارد. تصح تیتنها چهار ب

که  یگریمشکل د ،یی. از سوافرس طاقتگاه از نسخ، سخت بود و  یاشتباهات فراوان کاتبان برخ زین

 بود.  یکمبود اطالعات راجع به غن م،یپژوهش با آن مواجه بود نیدر ا

با بررسی اجمالی سبک هندی، اعّم خصایص و وجوه  پژوهش نیاست که در ا نیکوشش بر ا

 که مقبول افتد. دیام ؛مشترك این شیوه  در شعر  طاهر غنی نمایانده شود

 ویژگیهای زبانی

 . بکارگیری واژگان، تعبیرات و مصطالحات عامّه 2 

شعر یکی از ویژگیهای سبک ای و حضور اصطالحات روزمره در بسامد باالی عناصر محاوره        

هندی است علی الخصوص تصویرسازی و مضمون پردازی با اشیاء و لوازمی خاص از قبیل عینک، 

سوغات فرنگیان بوده و در آن دوره برای ایرانیان و  ساعت، مسواك، شانه ،قبله نما و... که بعضاً

ماً و در شعر غنی خصوصاً از تازگی داشته در شعر شاعران عمو -انگلیسیها بودندۀ مستمر -هندیان

 بسامد باالیی برخوردار است.

 انتخااب کتاب نیسات بااب چشام     در پیری 

 

 عینااک باود کنااااااون ورق انتخااب مان    

 (293دیوان غنی، )

 تکمه نباود کاه سار از جیااااب بارون آورد     

 

 ات گاااااوی زپیااراهن یوسااف بااردهجامااااه

 (264)همان: 
 پست فطرت یک دو سااعت بایش نیسات   اعتبار 

 

 نشیااان دردی که شااد باالنشاین گردد آخر ته

 ( 20۰)همان: 

 باااود کلیاااااد در رزق پارساااااا مسااااواك   

 

 کجاااا زدسااات دهاااد هم چو آسیا مساواك 

 (216)همان: 

 سنبل زلف تو آخر پنجه از شمشاااااد باارد

 

 شانه میگوید به گوشم این ساخن باا صاد زباان    

 (201)همان: 



 

 

 

 

 

 

 262/غنی کشمیری و سبک هندی 

 
 

 گرد خود گرد غنی چند کنای طاوف حارف   

 

 نماا رهبری نیست در ایاااان راه باه از قبلاه  

 (21)همان: 

 . آوردن ترکیبات غریب و نامأنوس 1

ی آن اهای قبل از عصر صفوی قراین و شواهدی برهیکی از ترکیبات غریب و نامانوس از دور      

 است که در جایگاه ادات تشبیه به معنی مانند به کرات بکار« به رنگ »ذکر نشده است ترکیب 

 میرود .

این ادات خاص تشبیه بیانگر تشابه شکل ، حرکت ، اندازه و هر نوع شباهتی دیگر غیر از       

دو چیز به اعتبار رنگ است . استمال از این ادات تشبیه که در شعر تمام شاعران  ۀیکسانی و مقایس

 سبک هندی رواج دارد ما گاه در شعر غنی نیز نمود چشمگیری دارد:

 پرستان بیخاودی تا غنی کرد اجتنااب از می

 

 گشت عقل ما به رنگ نشئه پنهان در شاراب 

 (92غنی،: دیوان )

 گل به رنگ شعلۀ خس از چمان پارواز کارد   

 

 گرم تا در آشیان گردیاااااد جاای عنادلیب  

 (96: )همان

ۀ گلدسته ، همچنین دیوان غنی سرشار است از ترکیبات وصفی و اضافی خاص از قبیل رشت    

آواز، حنای بسته و...که موجبات تصویرآفرینی و ایجاز را در شعر او ۀ مینا ، شعل ساعت، پنبۀ شیشۀ

مهمترین عوامل غموض درشعر او باشد و از دیگر سو بیانگر  د یکی ازمیتوانفراهم مینماید؛از جهتی 

 قدرت و استعداد وافر او در ترکیب سازی است . 

 محتااااج داناااه نیسات پای صاید بلابالن    

 

 رشتااااۀ گلدستااااااه دام کارد    صیاد ما ز 

 (۰1)همان: 

 آتاااش مای تیاز ساااازد شعلاااااۀ آواز را    

 

 سااز را  بر کاادوی بااده بایاااد بساات تاار     

 (11)همان: 

 پنبه مینااااای می را مرهاااام کافور گیار 

 

 مهره ماار آرزو داری ز تااك انگاااااور گیار     

 (۰1)همان: 

 در مکرر بستن مضمون رنگین لطف نیسات 

 

 کم دهد رنگ او کسی بندد حنای بستااه را  

 (1)همان: 

 ویژگیهای فکری
 . اظهار شکست و نامرادی و یاس 3

نظر شباهت  شعر قریب به اتفاق شاعران سبک هندی مملو از یاس و نومیدی است و از این     

ای اروپا دارد. شعر رمانتیکها نیز پر از یاس، شکست، ناکامی و رنج بود و زیادی به شعر رمانتیکه

علت این شباهت، شباهت زندگی این دو گروه از شاعران جهان است؛ شاعران سبک هندی و 
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شهرنشینی جامعۀ بازرگانی و متمرکز بودند و به همین  ۀکها، هر دو زاییدۀ نخستین مرحلرمانتی

 (۰9؛شمس لنگرودیگردباد شور جنون سبب هر دو گرایشهای فردگرایانه داشتند )

یافت امّا این اظهار  میتوانای گرچه برای اظهار نامرادی و یأس در تمام دیوانهای شعری نمونه      

ی در دیوان شاعران سبک هندی یک ویژگی سبکی بشمار میرود که بسامد باالیی یأس و ناامید

 د دید.میتوانکه در ابیات زیر ز این معنی قابل توجّه است. چناندارد و دیوان غنی کشمیری نیز ا

 در بیان فقر و نداری:

 کااس آسااوده نباشاادچهاایباار روی زمیاااان 

 

 ی بااود آرام کااه در زیاار زمااین اساات گنجاا

 (01 ؛غنیدیوان )

 ی داشاات بااه بااالم صاایاد سااخت دلبسااتگئ

 

 تااا نشااد بااالش او پاار زپاارم، خااواب نکاااارد

 (241)همان: 

 مرا چون آسیا خوش دساتگاهی در تهیدساتیت  

 

 آورد در خانااه ماان میهمااان از خاااودکااه روزی 

 (  16)همان:

 گر بام و درش هسات یکای کای روم از جاا    

 

 ویرانه من هم چه کم از خانه زیان اساااات  

 (01)همان:

 مرا به خانه سفالی ز بیناوایی نیساااااااات  

 

 که در کف من کاساه گادایی نیسات   خوشم 

 (21)همان: 

 در بیان شکوه از بخت:
 فلک در گردش است از بهر خواب بخات ناساازم  

 

 واره راحت طفل بدخو رااااااابود در جنبش گه

 ( 1)همان:

 خواب رفته اسات  نی چشم مست او به شکر

 

 اه ماست که در خواب رفته استااابخت سی

 (06)همان:

 بخت شورم شاده از باس کاه گلاوگیر غنای     

 

 م شایر نماک آب شاود   اااا گر چکانی باه لب 

 (۰2)همان: 

 گله از سختی زندگی:

 در شب زلف تو خواب خوش نصیبم کی شود

 

 هاااار میرویااد ز پهلااویم بسااان شااانهااااااااااخ

 (2)همان: 

 ی غنای اااااا در زندگی به خواب نبیناد کس 

 

 آسایشی کاه دل ز پاس ماري دیاده اسات     

 (  04)همان:

 زبان گیری درساده. توجه به معنی و مضمون و 5



 

 

 

 

 

 

 26۰/غنی کشمیری و سبک هندی 

 
 

گراست نه صورتگرا ، شاعران به معنی بیشتر توجه دارند تا به زبان. کار شعر هندی شعری معنا      

د که مطالب فلسفی، عرفانی و غنایی گذشتگان به بیان سبک هندی بو ۀشاعران سبک هندی ترجم

تر میکرد یعنی متناسب درك و فهم آن را علیرغم صورت مبهمش ساده فهمتر و خالصه نهایتاً

خیال خاص در معنی برجسته  ۀمردم ؛ کوشش شاعر سبک هندی مضمون یابی و ارائ ۀطبقات عام

 (113: شناسی شعرسبکئی اما تازه و نگفته و بیان آن به صورتی اعجاب انگیز.)راست ؛یعنی فکر ج

 ی آواره تا کی در دیار خویشتن باشاد اااکس

 

 مسافر در وطن باشاد  ریگ شیشه ساعتچو 

 (30: 2961) غنی،

 گل کارد اساتخوان باه تان از چشام داغهاا      

 

 اسات  نقاش نگاین پار   مانم به کاغذی که ز 

 (09)همان:

 در شب زلف تو خواب خوش نصیبم کی شود

 

 هاا ان شاانه اااااا بس ار می روید ز پهلاویم اااخ

 (2)همان: 

 راز عشاااق ز پوشااایدن آشاااکار  گردیاااد 

 

 پاارده مااا را دریااده اساات    دناادان بخیااه 

 (04)همان: 

 در خماااار خمیاااازه کشااام ب اااااابااار ل

 

 بخیاااه اگااار هسااات خاااط سااااغر اسااات 

 (01)همان: 

 چون آستین همیشه جیبم ز چین پار اسات  

 

 اسات  پار  یعنی دلم ز دسات تاو ای ناازنین   

 (09)همان: 

 بس که خناده بار زخمام    بخیه زندبه جای 

 

 همیشااه سااوزن بیاارحم را دهاان باااز اساات 

 (09)همان: 

 امه را زکااام برآیااد زبااان چااه دوراااااگاار خ

 

 جاادول کتااابشااد بحاار شااعر خشااکتر از  

 (92)همان: 

 پاایش لااب یااار کااه جااان پاارور اساات      

 

 اسااات خااارهااار کاااه زناااد دم ز مسااایحا 

 (01)همان: 

  رواج حکمت و فرهنگ عامه .1

 استخوان خوردن هما:

 نااااااوك اوبهااااار صاااااید همااااااااااای 

 

 جااااوهر اسااااتخوان ماااان دام اساااات    

 (01)همان: 

 در گوش کردن: پنبه

 حرف دنیا گوش کردن کار اهل هوش نیست

 

 هاای گاوش نیسات   مغز سر فرزانه را چون پنباه 

 (00)همان: 
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 شکرآب شدن میان دو تن:

 شد شکر آب زشرم سخاااااااااان شایرینم  

 

 گر میان من و طوطی شکر آبست به جاسات 

 (00)همان: 

 اصل گوهر از آب بودن:

 آب بااااود معناااای روشااااااااان غناااای  

 

 خاااوب اگااار بساااته شاااودگوهر اسااات    

 (09)همان: 

 روشن شدن آیینه با خاکستر:

 رااااانفااس ماان شااده از سااوختگی خاکست 

 

 روشان زدم مان چاه عجاب    گر شاود آیناه   

 (21)همان: 

 پااذیرد ز خموشاای دل باای نااور صاافا    یم

 

 نفااس سااوخته خاکسااتر ایاان آینااه اسااات 

 (24)همان: 

 متاع را آفتاب دادن:

 توبااه در عاارقم، کااو شااراب ناااب  از شاارم 

 

 تاار شااده را داد آفتاااب  بایااد متاااااااااع 

 (90)همان: 

 در حشاار شااد باار اهاال گنااه اباار رحمتاای  

 

 انداختاااام چااو داماان تاار را بااه آفتاااب    

 (90)همان: 

 ایی:بی طمع نبودن سالم روست

 نماااااز پارسااااااا بیمطلباااای نیساااات   
 

 (02سااالم او سااالم روسااتایی اساات)همان:   
 

 سر تراشی با استره:

 صاادای اسااتره اوساات بااس کااه شااورانگیز 

 

 زساار تراشاای او پااای میجهااد از خااواب    

 (9۰)همان: 

 پا: بخواب رفتن

 ت که افتاد بر زماین ااااااین نقش پای نیس

 

 پای سلوك ماست که در خواب رفتاه اسات  

 (06)همان: 

 :در نمد نهادن نهیآ

 باد اساات  معنای صااف کاه در قالااب الفااظ    

 

 هست آینه صاافی کاه نهاان در نماد اسات     

 (06)همان: 

 گر ز دم سردی این تیاره دالن آگاه نیسات   

 

 از چه رو جامه آینه قباااااااای نماد اسات   

 (06)همان: 

 و واسوخت ییگوواقعه. 4



 

 

 

 

 

 

 263/غنی کشمیری و سبک هندی 

 
 

شاعرانی چون بابا فغانی شیرازی و شرف جهان قزینی در غزل به توصیف عواطف و احساسات     

عادی میپرداختند و گاه آن را با گله و شکایت همراه  ۀواقعی خود در کشاکش رویدادهای عاشقان

گردید که در آن عاشق عکس العمل «واسوخت » گویی موجب پیدا شدن میکردند. افراط در واقعه

 و عتاب خود را در مقابل ناسپاسی و قدر ناشناسی معشوق نشان میدهد.قهر 

 چناااان آن ناااازنین ناااازك دماااا  اساااات 

 

 کاااه او را باااوی گااال دود چااارا  اسااات  

 (21غنی: دیوان )

 ام از حسااااااااارت آغاااااوش او مااااارده

 

 اماااروز کاااه را در بااار اسااات جاااان مااان

 (01)همان: 
 بعد مرگم گر خورد افسوس آن سرکش چه سود

 

 هاا میگاازد انگشااات شماااااع از ماتم پرواناه 

 (2)همان: 

 از مري خودم شاد که آن زلاف سایه پاوش   

 

 پریشاان زغام و خااك نشاین اسات     گردید 

 (01)همان: 

 قید از عشاق و از معشوق آزادی خوش است

 

 م بلباااااالن کن رشاتۀ گلدساته را  صااارف دا
 (1)همان: 

 

 ویژگیهای ادبی

غریب و جستجوی معانی بیگانه ) از طریق تشخیص، حس .مضمونسازی و توجه به مضامین 2

 نمایی و...( ضآمیزی ، متناق

؛ زرین کوب، 131: 29۰3؛ شمیسا، 26: 296۰بسیاری از منتقدین سبک هندی )حسینی،     

اند که تالش مستمر ( اذعان داشته21: 2912؛ فتوحی، 2۰: 29۰2؛ شفیعی کدکنی، 293: 2910

در یافتن مضمون نو و ابداع تصاویر خیالی بیسابقه در نزد عوام، شاعران سبک هندی را در خط 

گویی و ابتذال کشاند. محور تمام فعالیتهای و مضمونپردازیهای عام پسند و پریشانبندیها خیال

شاعران سبک هندی یافتن مضمونی تازه است. به همین علت از نظر غنی و دیگر شاعران سبک 

 هندی تمام مظاهر جهان هستی به عنوان ابزاری جهت یافتن مضمونی نو نمود پیدا میکنند. 

سی در هند او را به نازکی خیال و توانایی بسیار در بیان معنیهای دقیق و ناقدان سخن فار     

طرز کالمش حالوتی و بهار اشعار طراوتی »که  اندهمضمونهای باریک ستوده و از راه مقابله نوشت

 ( 091: تاریخ ادبیات ایران«. )دارد که زبان قلم و قلم زبان در بیان آن الل است

ستجوی مضامین بکر و ناگفته و ناشناخته رفتن،  در شعر غنی چنان رواج مضمون آفرینی، به ج     

 یابد که گاه کار به ابتذال میکشد:می
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 تااار نگهاام رشااته گااوهر شااده از اشااک    

 

 داردناااایااان دیاااده تمناااااااای بنااااگوش 

 (۰3غنی: دیوان )

 رهد کی در حصار خود ز دزدان معنی روشن

 

 کجا مهر کلف محفوظ دارد خرمن ماااااه را

 (6)همان: 

 .در شعر غنی، گاه مضامین نابی مشاهده میشود که به نظر میرسد از ابداعات خود غنی بوده است
 بس که همچون آسیا مینالم از بیداد خویااااش 

 

 میکشم در گوش خود انگشات از فریااد خاویش   

 (212)همان: 

 کمان پیش دو ابرویش باه دعاوی رفات و از خجلات    

 

 کرد آن چنان قالب که آوردناد بار دوشااااااش    هیت

 (211)همان: 

 به هم شیااار و شکاااار آمیزشای دارد نمیدانااااام  

 

 که ره چون نیست در چشم سفیدم خاواب شایرین را  

 (21: 2961)غنی، 

 میزیآحس .2-2

، بیان و تعبیری است که حاصل آن از آمیخته شدن دو حس یا چند حس آمیزیحسمنظور از     

های (. در شعر فارسی نمونه02: صورخیال در شعر فارسیبه یکدیگر یا جانشینی آنها خبر میدهد )

-های مختلف بسامد استفاده از آن متفاوت است. در دورهفراوان است و در ادبیات دوره آمیزیحس

یابد و در شعر های نخستین بسیار کم و بندرت میتوان یافت و در شعر بعد از مغول افزایش می

 بسامد چشمگیری دارد:  آمیزیحسسبک هندی بسامد آن باال میرود. در شعر غنی نیز 

 نگیاارد در حالوت قند جاای نغماۀ شایرین   

 

 ز برای نغماۀ شایرین  که نی ترك شکر کرد ا

 (222)همان: 

 نمایی تشخیص یا انسان2-1

تشخیص از ویژگیهای عمومی سبک هندی است که البته در شعر غنی از بسامد نسبتاً باالیی     

 برخوردار است. 

 

 چو میل سرمه برآمد ز چشم جانان گفات 

 

 شاوید غباار خااطره   که سیااااااار میکاده   

 (3: 2961ا)غنی، 

 سایه میگوید به گوش نقش پا درهر قدم

 

 چکس دستی نگیرد بر زمین افتاده راهی 

 (23)همان: 

 دست که گیرنده نیست بهر سخی خنجریست
 

 پنجۀ مرجان کناااد در جگاااااااار بحر، خون 
 (16)همان: 



 

 

 

 

 

 

 2۰2/غنی کشمیری و سبک هندی 

 
 

  1یا تصویرهای پارادوکسی 2. متناقض نمایی2-9

منظور از تصویر پارادوکسی، تصویری است که دو روی ترکیب آن، به لحاظ مفهوم، یکدیگر را »    

 ( 20: صورخیال در شعرفارسینقض میکنند )

ناپذیری تصور و اندیشۀ خود دچار آن نمایی ویژگی زبانی است که شاعر، گاه در بیانمتناقض    

خالف آمد »از تنگنای زبان و بیان. چیزی است ای است برای گریز شاعر . در حقیقت شیوهمیشود

تجربی و هم  -های عرفانینمایی ناشی از بحث( در دیوان غنی متناقض2۰: 29۰2)حسینی، « عادت

 متناقض نمایی ناشی از مضمونیابی مشهود است.

 غنی میسراید: 
 شوم عریان تن و در جاماه از شاادی نمیگانجم   

 

 اگر شهوت هوس داری اسیر دام عازت شاو  
 

 آیاد م ایاااااان صدا از مقری تسابیح مای  شبه گاااو
 

 اگر یک شب دهد آن ماه پیکار تان در آغوشام    

 (294: 2961)غنی، 

 گیری ناام عنقاااا را  که در پرواز دارد گوشه

 (2)همان: 

 که صد دل مضطرب گردد چاو یاک دل یاباد آرامای    
 (269)همان: 

 .آوردن تشبیهات ،استعارات و کنایات دور از ذهن 1

شاعر سبک هندی میکوشد با استعمال تشبیهات و استعارات غریب و دیگر صور خیالی، خواننده     

و شنونده را دچار حیرت کند. شعر سبک هندی از این جهت شباهت زیادی به اشعار 

های ایتالیایی دارد؛ آنان نیز زبان استعاری در شعر بکار میبرند اما نه برای اینکه «مارینیست»

ر از هم و حتی متضاد را با هم در زیر آن پنهان کرده باشند، بلکه چیزهایی کامالً دو حقیقتی را

 آمیزند چرا که آنان هدف شعر را به حیرت انداختن میدانند. می

صور خیال شعر غنی متاثر از سبک هندی است به عبارتی تشبیه، استعاره، تشخیص و اغراق     

کنایه در شمار مهمترین عناصر خیال ساز شعر کلماتی چون حباب، شبنم، ریگ روان، آیینه، سپند 

 : میشود،آبله و... از مشبه به های رایج سبک هندی هستند که در شعر غنی به وفور دیده 
 گوشه دستار او از باس کاه بیتااب اسات    زشوق 

 
 پاارد مانند شبنم هر نفاس چشام هاوس گال را     

 (10)همان: 

 کااروان عمار دارد باس کاه در رفاتن شتاااااب     
 

 همچااو ریااگ شیشااه ساااعت دو مناازل میاارود  
 (31)همان: 

 به رنااااگ آبلاااااۀ پاااااااای در سافر ماا را     
 

 زشوق صبح وطان چشام تار سافید شاده اسات      
 (03)همان: 

                                           
1 . Oxymoron  

. Paradox2 
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غالب کنایات بکار رفته در دیوان غنی از فرهنگ مردم و زبان عامیانه روزگارش نشأت گرفته     

 است مثالً : 

 :رنگ ریختن کنایه از بنا کردن 

 هاا جشم ما روشن شاد از خااك در میخاناه   

 

 هاا ریختنداز سرمه گویا رنگ ایان کاشاناااه  

 (2)همان: 

 از بینوایااان آساامان هاایمیکناااااد پهلااو ت

 

 پاار را کماااندر بغاال هرگااز نگیاارد تیاار باای

 (201)همان: 

 گل کردن کنایه از خوب جلوه کردن، بسیار نیکو از انجام کاری بر آمدن

 کرد گل ساوز درونام چاو ساپند آخار کاار      

 

 ام گشاات فریااااااااد بلناادی نفااس سااوخته

 (202)همان: 

سازی اشعار او دارد تلمیح به یکی از عناصر اساسی در غزلیات غنی که نقش فعّالی در مضمون    

انها و شخصیتهای مذهبی ، تاریخی، عرفانی  : عیسی مسیح، حضرت یعقوب ،یوسف و زلیخا، داست

توان به موارد ذیل ست. از جمله این تلمیحات رایج میفرهاد و شیرین ،خضر نبی، جمشید و... ا

 اشاره کرد: 

 غنی روز سیاه پیر کنعاان را تماشاااااا کان   

 

 اش روشان کناد چشام زلیخاارا    که نور دیده

 (2)همان: 

 خااارا ز سااخت جااانی فرهاااد ساخااااات رو 

 

 ایسات بر سنگ خاره صاورت شایرین بهاناه   

 (203)همان: 

 دم جانبخش او تا رنگ حیارت ریخات در عاالم   

 

 آینه در پیش نفس دیاااادم مسیحااااا را زمهر 

 (1)همان: 

 نه دار آخرت نای دار دنیاا در نظااااار دارم   

 

 زعشقت کار چاون منصاور باا دار دگار دارم    

 (211)همان: 

 ار قافیه .استفاده از بحور طوالنی عروضی و تکر9

تکرار قافیه ،آوردن یک قافیه به دفعات متعدد در یک شعر است. قدما برای تکرار قافیه حدودی     

تعیین کرده بودند، تکرار قافیه را در غزل بیش از یک بار جایز نمیدانستند و در قصیده عقیده 

یشتر در آثار شاعران داشتند که باید بین قوافی مکرر حداقل هفت بیت فاصله باشد. تکرار قافیه ب

، زیرا آنان از طرفی به لفظ بی اعتنا بودند و از طرف دیگر هر بیت را میشودسبک هندی دیده 

 ( 210: شناسی شعرشبکاستقاللی مینهادند. )

 . میشودتوجه به ردیفهای طوالنی در ابیات غنی نیز مشاهده 
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 چشم مست او به شکر خواب رفته استنی

 ایااام صبااااااح بناگاااااوش یار را تا دیده

 این نقش پااای نیسااااات که افتاد بر زمین

 ن آسیاااا مپاااااارس زآسایشم غنیچاااو

 

 بخت سیاه ماست که در خواب رفته است 

 از چشم ما چون چشم گهر خواب رفته است

 پای سلوك ماست که در خااواب رفته است

 اب رفته استکز چشم من به گرد سفار خو

 (06غنی: دیوان )

 . نازك اندیشی و نکته سنجی و دقت در جزییات0

 غنی میسراید: 

 هر طائری که بال فشاان میرساد ز شاوق   

 
 دان سیاهی چشم تو دیاده اسات  تا ساااارمه

 

 دامااااان باار آتاااااااش دل عشاااق میزنااد  

 (240غنی: دیوان )

 در چشم خویش میل زخجلت کشیده است

 (04)همان: 
 

 مگر ز خار مغیاااالن تغافلی دیده است

 

 جای شمااااع بزم اهل معنی راقلم باشد ب

 
 غنی تا چند باشد سینه چاك از دست عریانی

 

 که چشااااام آبله پااااا پُر آب میبینیم 

 (201)همان: 

 بود این معناااااای از تاریکی پای قلم پیدا

 (29)همان: 

 او را به تااااار پیرهاااان دوزید چاك سینه

 (9)همان: 

 .پیچیدگی و ابهام در کالم 2

زبان شعر سبک هندی که البته غنی هم از این دایره بیرون نیست از لحاظ ساختار جمالت     

ترتیب دریافت ارتباط اجزای  کمابیش آشفته است و کلمات گاه چنان جابجا میشوند که بدین

گاه بسیار است. عالوه بر  و ار ابهامی اندك. بعضی از ابیات غنی از این نظر دچمیشودجمله سخت 

علل درونی مذکور عوامل بیرونی دیگر که وابسته به رسم الخط شعر غنی بوده از قبیل اختالف طرز 

گذاری، رعایت نکردن گذاری و اعرابنگارش و قطع و وصل کلمات، نبود عالئم سجاوندی، نقطه

و گاه بدخوانی و بدفهمی بعضی از ابیات بعضی ظرایف نوشتاری سبب ساز مشکالت قرائت شعر 

 غنی شده است. 

 .غالب قالب شعری غنی 6

اول غزل و سپس تک بیت  ۀقالب مسلّط شعر غنی به تبع دیگر شاعران سبک هندی در درج    

 . میشوداست البته رباعی ، قطعه ، مثنوی کوتاه نیز در دیوان اشعارش دیده 

بررسی نسخ متعدد از دیوان غنی حاکی این واقعیت است که او نیز به پیروی از هندیانه سرایان     

همعصرش تک بیتی مناسب حال میسازد و سپس آن را در غزلی که مناسب آن بیت باشد قرار 
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ابیات در برخی از غزلیاتش در نوسان باشد؛ فی المثل غزلی در  ۀمیدهد این امر سبب شده تا شمار

دیگر شش بیت ضبط شده است و دو بیت  ۀیک نسخه هشت بیت دارد و برای همان غزل در نسخ

 .میشودبا فاصله بسیار نقل  باقیمانده به طور پراکنده در غزلیات دیگر او بعضاً

 در قریب به اتفاق غزلیات وی محور عمودی کالم چندان مشهود نیست ؛ ابیات کامالً 

 ارسال المثلی دارد. ۀجنبمستقلند.غالب تک بیتیهای او 
 میفرستاااد به پاااادر پیرهااااان خالااای را

 

 یوسف از دولت حسن این همه خود را گام کارد  

 (243)همان: 

 .استفاده فراوان از تمثیل و ارسال مثل و اسلوب معادله ۰

شاعران سبک هندی برای توجیه ادعاهای عجیب غریب خود از تمثیالتی استفاده میکنند که غالباٌ 

م مجرد و هیو حکمت عامه است مفا بر گرفته از محیط اطراف طرز استدالل و مردم کوچه بازار

 انتزاعی را بصورت محسوس به خواننده عرضه میکنند در نتیجه در شعر به کمک او میشتابد.
 آدم خاااااااکی زخااامی دارد از ماای اجتناااب   

 
 کااوزۀ گاال، پختااه چااون گااردد نمیترسااد زآب 

 (92: 2961)غنی، 

 بد را امتیازی نیست در بازار دهارنیک و 
 

 میشود در هر ترازو، سنگ با گوهر طرف 
 

پیوند عالم مجردات به عالم   ۀدر شعر غنی تمثیالت فراوانی بکار رفته است. او همواره در اندیش    

 محسوسات است و شعر او پیوند تنگاتنگی با واقیتهای موجود در متن زندگی دارد.

 ابیات ذیل شاهد موثقّی بر این مدعاست :

 پابناد وطان شاد میکشاد آزارهاا     هاااارکه 

 

 پااای گاال اناادرچمن دائاام پرساات از خارهااا

 (22)همان: 

 سات هیبر تواضعهای دشمن تکیاه کاردن ابل  

 

 پایبااااااوس ساایل از پااا افکنااد دیااوار را   

 (0)همان: 

 شناسی اصطالحات سبک.بکاربردن 1
های این دوره مخصوصاٌ در شعر صائب وفور اصطالحات سبک یک موضوع مهم در شعر و تذکره    

شناسی و نقد ادبی چون: معنی بیگانه ، مضمون رنگین ، معنی برجسته ، معنی غیر، مضمون بستن 
ل و... است چنین ، طرز خیال ، طرز تازه ، رنگین فکر ، معنی برجسته ، مصرع بلند ،زمین غز

 (132: شناسی شعرسبکترکیباتی با بسامد باال به تاثراز سبک هندی به چشم میخورد ) 
 غنی میسراید :

 طبع آن شاعاااار که شد با طرز دزدی آشنا
 

 معنااااای بیگانه داناااد معنی بیگانااااه را
 (29غنی: دیوان )

 به بزم نکته سنجان سرخ رویی از سخن دارم
 

 پرد رنگم اگر دزدی برد مضمون رنگینااااام
 (292)همان: 
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 اگر لب از سخن گاویی فارو بنادیم جاا دارد    
 

 که نبود از نزاکت تاب بستن معنای مااااا را  
 (1)همان: 

 از بس که شعر گفتن شد مبتذل درین عهاد 
 

 لب بستن است اکنون مضمون تازه بستااان 
 (22۰)همان: 

 .پست و بلند شعر غنی 3
 بلناد و پسات نیسات   اشد بیشعر اگر اعجاز ب

 
 ها یاک دسات نیسات   در ید بیضا همه انگشت

 (02)همان: 

پی بردن به دیدگاه غنی در مورد فن شاعری لزوم تلمذ در محضر استادان فن و شاعران شهیر     
 ذیر است. ادبیات و یکسان نبودن اشعار از خالل ابیاتش به سهولت امکان پ

 بهر خدمت پیاااش اربااااااب سخن آماه بااش 
 

 نقش خود را چون قلام بنشاان و خاود اساتاده بااش      
 (223)همان: 

ای از جمله غزلیات پر مغز و بلند غنی است از فراز اشعار او گزینش شده و غزل ذیل نمونه   
 نشانگر ذهن خالق و اندیشه عرفانی و فلسفی اوست: 

 قیااااااد خرد بیارون کشم پا راجنونی کو که از 
 پرستان محتسب خاااوش عزتاای داردبه بزم می

 اگر شهاارت هااوس داری اسیر دام عزلت شااو
 پرستاااان سرکشای بر طاق نه زاهدبه بااازم می

 شکست از هر در و دیاااوار میبارد مگر گردون
 ندارد ره به گردون روح تا باشد نفاااس در تن

 پیر کنعاااان را تماشاااا کاااان غنی روز سیاه
 

 کنم زنجیرپااااای خویشتن داماااان صحااارا را 
 که چون آید به مجلس شیشه خالی میکناد جا را

 گیاااری نام عنقااااا راکه در پرواز دارد گوشااه
 محابا خاااون میناااااا راکه میریزند مستاان بی

 از رنگ چهره ما ریخت رنااگ خاناااه ماااا ر
 رسااایی نیساات در پارواز مر  رشته در پا را

 اش چشم زلیخا راکه روشاان کاااارد نور دیده
 (2)همان: 

 نتیجه 
های بارز سبک هندی است. شعر او هایش کامالٌ مطابق با خصیصهسبک بیان غنی در سروده     

نیز به تبع سایر شاعران سبک هندی شعر مضمون است نه موضوع ؛ مضامین اعجاب انگیز این 
. مضامین میشودشاعر درویش مسلک مدح گریز در غزلیات و تک بیتیهای ناب و بکرش آشکار 

یت است؛ گاه آمیخته به اخالق، تصّوف، فقر و ماورائ ۀبدیع ، خیال انگیز و باریک او که در زمین
بندیها ، تعبیرات و اصطالحات و تعقید و ابهام است . دیوان اشعار او سراسر مشحون است از نازك

کثیری ۀمستند و مسلمّ است از این روی عدناب.او شاعری  ترکیبات ویژه و ارسال المثلهای
نوی با بسامدهای گوناگون . انواع زیورهای لفظی و معاندهازسخنوران به تضمین اشعار او پرداخت

چاشنی سخنش شده و بر حالوت معانی و لطافت الفاظ وی افزوده است.دیدگاه او در مورد شاعری 
 .میشود، ذمّ سرقت و تکرار و ضرورت تلمّذ نزد استادان فن از اشعارش دریافت 

 منابع 
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