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ق( متخلص به عیشــی از شــاعران و نویســندگان شــبه 1232طالب علی خان لکهنویی)
ن در قاره اســت، كه به دو زبان فارســی و هندی شــعر گفته اســت. كلیات دیوان وی تا كنو

ست و حاوی      ست نخورده باقی مانده ا سی د صاید، مثنوی    6435زبان فار شامل ق ی هابیت 
 1593ر دغزل فارسی  203بی است. عیشی با سرودن بزمی، رباعی ، دوبیتی و انواع دیگر اد

اشانی؛  غزل در بحرهای سبک ساز رمل و هزج؛ بایدمانند غالب دهلوی و كلیم ك 133بیت و 
  _حلیلیتشاعر سبک هندی خوانده می شد  امّا؛ با پژوهش دقیق و استخراج اوزان به شیوه 

ینگفتار؛ هء بازگشت ادبیست. ا  ایم. قرن سیزدهم دور توصیفی به نتایجی متفاوت دست یافته  
ضــمن معرفی نســخه ؛ نحســتین بار ؛ بســبک غزلیات ؛مختصــات لغوی،ادبی و فکری وی  

شان میدهد طالب علی خان از نظر بالغت ادبی     ست.  نتایج این تحقیق ن وجهی تپرداخته ا
الحات افراطی به صـــنعت تشـــبیه از نوع بلیغ دارد ؛از نظر لغوی الفاظ میخانه ای و اصـــط

س  صو  سبت به ادبیات و فرهنگِ ایران با تان هرچند در فیانه را برای معانی بلندبکار گرفته ؛ ن
صائب بال و  ءحافظ شیراز ؛وزبان عارفانه ء یک غزل ؛ عالقه نشان داده است. درفضای اندیشه    

شنا   پر گشوده است. ذهنی فلسفی و تقدیری دارد. حزن در جهانِ تفکر وی بنیادی هستی    
ســبک هندی وگاهی در وزن شــعر؛ اوج موســیقی آوایی حافظ ءی ادامهســانه ســت. غزل و

 شیراز در تمایل به سبک بازگشت را تجربه نموده است .
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"The introduction of manuscript 0f General Divan of Taleb Ali 

Khan Lakhanoei, called Eishi with the passage of his lyrics style" 

 

ZibaFallahi1 , M. Chatraei2(corresponding Author),  Maryam 

Mahmoodi3 

Abstract: 
Taleb Ali Khan Lakhanoei called Eishi is a member of the poets and 

writers of the style of the return of the subcontinent who has spoken poetry 

in both Persian and Hindi. His general Divan remains intact in Farsi and 

contains 6435 verses of poetry including elegies, festive masnavi, 

quatrains and other literary forms. Eishi with the synthesis of 203 Persian 

lyrics in 1593 verses and 133 lyrics in the styling poetical metre of Ramal 

and Hazaj, he should have called to be like the dominant philosopher 

GhalebDehlavi and KalimKashani; but with detailed research and 

extraction of poetical metres in analytical-descriptive ways we have 

achieved different results.The thirteenth century is the period of literary 

return. This article, in addition to the introduction of this version; for the 

first time; in lyrics style; examined his lyric poetry, lexical, literary and 

intellectual qualities.The results of this research show that Taleb Ali Khan, 

from the viewpoint of literary rhetoric, has a radical interest in the simile 

industry specially eloquent analogy, from the point of view of the words, 

the words of thetavern wordsand Sufi terms are taken for the long 

meanings; He has been interested in ancient Iranian literature and culture, 

though in a ghazal. In Hafez’s thought and Saeb’s mystical wisdom heis 

grown. He has a philosophical and deductive mind.Sorrow in his world of 

thinking, is the cosmological foundation.His lyrics have continued the 

Indian tradition and in the weight of poetry, are sometimes experience the 

peak of the music of Hafez Shiraz in the tendency to return style. 

 

Keywords: Taleb Ali Khan Eishi,General Divan,lyrics style, and 

StylMystical sonnets. 
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 مقدمه)معرفی نسخه (: -1

ست ؛ كه بزبان        شناخته  سخ  نا شی یکی از ن كلیاتِ طالب علی لکهنویی  متخلص به عی

شیعی نیمه    سی و متعلق به ادب  سیزده )ق    ءفار سنه ی   ست. ؛  بر روی جلد  1232اول  ( ا

شانه ای وجود ندارد .  با مطالعه    سنده و قرن نگارش، هیچ ن دیوان پی   ءاطالعاتی جز نام نوی

صفحات به خط تحریرنزدیک به تعلیق نگارش           ضی  سته و بع شک ستعلیق  بردیم به خطِ ن

سجاوندی و نزدیک بودنِ       شتن عالئمِ  ست. به دلیل ندا صله یافته ا خطوط؛خوانش متن  ءفا

صفحه          شعار هر ست. در بخش ا شوار گردیده ا سیار د ضا   13ب بیت گنجانده   12بیت  و بع

ست.  جوهر ) نوع مركب (         شهود ا صفحات افتادگی یک بیت كامال م ست ؛در برخی  شده ا

گرافوت چینی ؛ نوع قلم  غبار و بسیار نازک بوده؛نشانِ جوهر ریخته گی در بعضی صفحات     

؛ ســت . "گراور چینی "میگردد. قطعِ قلم مرتب تغییر می كرده اســت. نوع كاغذ  مشــاهده

شی و             ست. تحا شته  ساده و بدون نو شطرنجی مقوایی (  و عطف  شی )  َظَهِرجلد، خط ك

شیه حدود        سو حا شتی و از هر  سی درون متن ندارد  . ابعاد دیوان خ  10ترقیم جز غلطنوی

ــلی ؛ داخل گرفته اند ــانت تا متن ِاص . برای جلوگیری از خوردن موریانه و اینکه برای یاد  س

ستفاده می كرده اند. كه با تقریر متن مالحظه گردید تنها    شت نیز ا صفحه  میانه های    3دا

شت از كاتب یا مؤلف؟؟       سه یاددا سمت بیرون ؛  برگ 354وجود دارد. كل دیوان  صفحه به 

ست  . تعداد ابیات دیوان  ءصفحه  708و صاید ؛ تركیب بند )     6435) رحلی(  شامل ق بیت 

یات ؛ قطعات )        142بیتی و  84 باع یات ؛ ر ها ی بزمی؛ غزل (؛  انواع ادبی  20بیتی(  مثنوی

شوق         شق به مع شکار؛ جنگ نامه ها و رقعه یا نامه نگاریهای عا صحنه های  صیف  مدح و تو

ایا سینه  است. مضامین اشعار و حکایات  ؛حکمت ؛ معرفت  ؛ سلوک و عرفان  است: )  خد      

( تحمیدیه ها ) مدح رســول  157ام را بخش داغی / در این ویرانه روشــن كن چراغی ص

ــی كاظم و... آغاز كلیات   ــالم ، امام زین العابدین ، امام باقر ؛ موس اكرم ؛ موال علی علیه الس

ست . فاتحه ی كتاب با عنوان خطبه  صورت       ءغازه "دیوان :  ءا شاهد معانی حمد  ساره  رخ

ست .    آفرینتی سته قدرت ابداع او ساد       "كه نقش عالم ایجاد ب شاءِ كون و ف سم ن و طرح طل

سروده )         "ریخته حکمت نقراع؟؟ او...... شعر و غزل  ساقی فراوان  ست. در هوای مطرب و 

بار آب جگرتاب ...ص     ــاقی ب یا سـ یات   192ب بیتی ؛ در  3بیتی و  2بیتی ؛  1( ؛آوردن غزل

ل خجندی خود و دیگران را از خطر ســـرقت و انتحال بر با آوردن بیتی از كما 15ءصـــفحه

پس از ذكر ممدوح ملک الرقاب ابوالمظفر شـــاه زمین،  533تا  529 ءحذر میدارد. صـــفحه

پادشاه غازی  از طبع رسای فردی به نام سید محمد صادق المتخلص به  جُرگه سخن گفته 

ســت . ممدوحان وی از ( مدح نموده  ا1237كه  عیشــی را در نگارش این نســخه ســال ) 

جمله رستم الملک ؛ محمد آفرین علیخان ؛ میرزا محمد صاحب  و....هستند . در این مقاله    

 تنها به سبک غزلیاتِ عیشی پرداخته ایم.
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 معرفی طالب علی لکهنو ی  -2

ــی لکنویی، میان طالب علیخان، فرزند میان علی بخش لکنو ) ق(  1240-ق 1193عیش

رّه است. پدرش از موالی الماس علیخان، خواجه سرای بارگاه آصف    شاعر و نویسندۀ شبه قا   

شت.           سی نیز مهارت دا سرود و در نثرنوی شعر می سی و هندی  شی بفار الدوله بهادر بود. عی

ــن قتیل الهوری )    ــاگرد میرزا محمد حسـ ق( و قتیل به هنگام مرگ او را     1233وی شـ

شعرگویی معرفی كرده بود. نمونه    شین خود در  شی در   ای اجان شعار عی شن    "ز ا ،  "صبحِ گل

صاید و تحمیدیه        و ریاض "خوش معركۀ زیبا" شی همانگونه كه از ق ست. عی صحا آمده ا الف

شی در         ست. عی شری شیعۀ اثنی ع كلیات  "و  "دیوان اردو "سالگی   35هایش بر می آید، 

سی  ستادان زبان      "فار ست. به گفتۀا سروده ا سی   "اردو  "را  شی تركیبهای زیادِ فار بکار  عی

طالب علی   ءای در فصــاحت اردو تفاوتی ایجاد نکرده اســت.)ر.ک:  مقالهبرده اســت، اما ذرّه

آنچه در سبب سرودن    0( 389-380صفحات  0عیشی، سیّد محمود حسن قیصر اَمروهوی     

من  "اش این اسـت كه گفته اسـت:   شـعر و غزل فارسـی از عیشـی میتوان شـنید خالصـه     

شروع كر   شروع كردم     شعرگویی را به اردو  شدند،  شعارِ اردویم خیلی مقبول  دم، بعد وقتی ا

ها این اوراق پراكنده بودندوبه همین خاطر،بیشترشان از   به شعرگویی به فارسی. امّا تا مدّت  

مرزا  –ســال داشــتم، یکی از دوســتا نم  35كه هجری،درحالی1232بین رفتند. باالخره در 

ــییم را   به این امر توجّه كرد و در ن -محمّد علی ــعرهایِ فارس ــانی ش هایتِ زحمت و جانفش

شی ؛مؤلّفِ "آوری كرد.جمع شن   ») خواجه عبدالرّوف، همان(.در  وفاتِ عی شته  « صبحِ گل نو

هجری درگذشــت و چهار ســاعت   1240عیشــی به دلیلِ بیماری طاعون در "اســت كه 

ی درگذشته هجر 1260نوشته است كه او در « آبِ بقا»بعدهمسرش هم از دنیا رفت. مولّفِ 

شی تا        ست. چون از هیچ منبعی،حیاتِ عی ست نی ست. امّا این در ست   1260ا هجری در د

نیست. ممکن است كه خطایِ كاتب بوده باشد.  )سیّد محمود حسن قیصر اَمروهوی )،مجلّه 

خود؛ نوشته است :    ء(. سیّد محمود حسن قیصر اَمروهوی در مقاله     273 -261، «معارف»

سندهء كتابِ  " ست.        « آبِ بقا»نوی شته ا سعادت علیخان نو شاعرانِ دربارِ  صراحت او را از  به 

صحفی در تذكره    ست. فقط م صحا »اش: زادروزِ او معلوم نی ست:    «ریاض الف شته ا این قدر نو

هجری  1236« ریاض الفصـحا »تاریخِ اختتامِ «. عمرش تخمیناً از سـی متجاوز خواهد بود »

ست. پس معلوم می  ست. البتّه خودِ عیشی هم در       30 شود كه عیشی حدودِ  ا شته ا سال دا

ست:   ءمقدمّه در این ایّامِ فرخنده انجام كه از هجره مقدمّه نبویه یک  "كلّیاتِ فارسی آورده ا

سبک تگِ عمرم از منزلِ زندگانی به پاِی            شته و پیِک  سال گذ سی و دو  صد و  هزار و دو 

هجری،  1232معلوم میشود كه در   از این جمله "هستیِ سی و پنج مرحله در نوشته است.    

شی   ساب، زادروزِ او       35عمرِ عی ست و با این ح ست.از كودكی به   1197سال بوده ا بوده ا

سرود. در           شعر می سی  شت و به اردو و فار و « دیوانِ اردو»سالگی   35شعرگویی عالقه دا
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ــی  » ــته بود.از ذكر تحمیدیه   « كلّیاتِ فارسـ ــیاری از      نوشـ  ءائمه  ها و مناقب اهل بیت و بسـ

اطهار)علیه السّالم( میتوان دانست كه طالب علی خان)عیشی( ،شاعری متدیّن و در مذهب      

 اثنی عشری، با مشرب عرفانیست. ءشیعه

عیشی از نویسندگان دربار است اما جز بضرورت هدایتِ خلق اهلل سخن       آثارشاعر :   -3

ــت . كلیات دیوان وی حجم بزرگی از    ــعر و نثر مزین به نرانده و دل نیالوده اسـ انواع شـ

 الفاظ سترگ معنوی ست. اما آنچه تا كنون از این نویسنده باقی مانده  عبارت اند از:

روی  نسخه 6: از دیوان عیشی در تذكره ها  و منابع و فهرست واره ها     نسخه ها -3-1

سخه     ست:  عالوه بر ن شده ا سخه ای جاری ،  ءهم نام برده  شماره   ن   ق3از این كلیات به 

شود .   كتابخانه انجمن ترقی اردودر 196ف  سخه ای ، نگه داری می شی    ن از دیوان عی

شماره   صفیه در 189نیز به  شود.)    كتابخانه آ سخه( ، 4/1762نگهداری می  شترک )ن   م

ــی لکهنوی دیوان8/3321 ــی لکهنوی ، اعالم  "عیشـ ــی لکهنوی.    2/4071، عیشـ عیشـ

  "691ق ف  3ش 136، موزه  هینوشا  ( ./334منظوم ) 111ش  آسیاتیک سوسایتی   

اصل  كلیات  حاضر  ءنسخه  "كلیات عیشی "67 سر افراز انجمن   "كلیات "او  "دیوان 

ست .         ضر ا سالمی( حا شورای ا سنا )  شی و   بهرام گور و پدماوتثبت از مجلس  : از عی

ــاگرد قتیل الهوری ) د.   1824-5هجری /1240رازی )د.  1233(ابن علی بخش خان شـ

(: شکسته ، آغاز و   433منظوم )111بنگال ، ایشیاتک  -27875. نسخه   م(1818هجری /

 (.98انجام افتاده ) ف.بنگال: 

شکار :    (.25-2) صمدایح و قطعات :  دیگر آثار-3-2 صف  مثنوی در شــکار نواب و

ســعادت علیخان آغاز : بیا خامه كز یاریت  همچو شــیر / در آییم  به میدان معنی دلیر ) 

ــبح چون پیل بان فلک / ز خود در كف       جنگ فیالن (.33-28ص : مثنوی آغاز : دم صـ

ها و كتب تراجم احوال       40-33آورد زرین كجک ) ص  تذكره  مذكور، در  ثار  ( .عالوه برآ

ستان          ست در دا ست كه مثنوی سخه های خطی، آثاری همچون : چهار دو ست ن ونیز فهر

ست بودند. آغاز: خدا  زبانم  -وندا بیانم را اثر بخشنجار ،خیاط،زرگر و عابد كه با یکدیگر دو

ــتم  53-41را،نم از آب گهربخش) ص ــتم الملک در رویداد جنگ رسـ ( .، جنگ نامه رسـ

پدید آمر پیل  –الملک كه سراینده ستایشگر او بوده است. آغاز: بنام خداوند پست و بلند      

 ســوی خویش -(. ، مثنوی اخالقی . آغاز : خداوندگارا ، جهان پرورا99-77چرخ نژند) ص

مای راهی مرا ) ص  تاه تر.   133تا  -102( و از ) ص101-91بن های كو مثنوی  ( مثنوی 

ــاز آه بلبل )    –:آغاز : بنام رنگ بخش عارض گل       بزمی ( ، از جمله 91-77اثر پیرایه سـ

 آثار ِ شاعر است.
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 پیشینۀ پژوهش-4

ــند    ــناخته مانده؛ هیچ تحقیق، مقاله یا س ــی تاكنون ناش كلیات دیوان طالب علی عیش

ست.اما به زبان        شده ا سی؛چیزی از آن یافت ن شفاهیِ فار گفتاری كوتاه با   "اردو"مکتوب و 

شی "عنوان  ضا،          "طالب علی عی صر اَمروهوی )كتابخانه ر سن قی سیّد محمود ح متعلق به 

گَر، هندوســتان، در دو ، دارالمصــنّفین، شــهرِ اَعظم«معارف» ءرامپور، هندوســتان( در مجلّه

م   ــ لد  4اره بخش ؛بخش اول ؛ شـ یل  5، ج حات  1960، آور ــف پژوهش   273 -261، صـ

آن در ء از ترجمه -در نوسان( نگارش یافته است. 1240؛ 1234؛1236( وفات)1197درتولد)

ستفاده نموده  ستناد به آثار كتابخانه   -ایم.این پژوهش تحلیلیمقاله ا صیفی با ا  ءای؛ بر پایهتو

ستخرج از آن و نیز تذكره      شواهد م صل اثر و  سبب    ها ا ست. برای پرهیز از تکرار؛ وب بوده ا

 ءصـفحه  ءفقدان عنوانبندی غزلیات از سـوی كاتب؛ در ارجاعاتِ درون متنی،نا چار؛ بشـماره  

 نسخه اكتفا شده است.

 سبک شناسی غزلیاتِ فارسیِ طالبعلی لکهنوی -5

سی دوره    سطح زبانی:   -1-5 شنا سبک زبان ست .       ءدر مورد  سیار ا سخنها ب شت ادبی  بازگ

ست:            غال شته ا صرِ بازگشت نو شاعرانِ ع سی دقیق زبان ِ  ضمن توصیه به برر ضایی  زبانِ "مر

ــبک عراقی و مکتبِ وقوع و گاه گاه تأ ثیرِ لحن   ــاعران س ــت از زبان ش اینان آمیخته ای اس

)سبک شناسی شعر پارسی از رودكی      "سبک اصفهانی نیز در شعرِ آنان مشهود است.     ءوشیوه 

(.غزلِ عیشـــی به پیروی از این تنوع ســـبکی دارای 444: تا شـــاملو، غالمرضـــایی، محمد

 مختصات زیر است: 

 تکرار واژه:-5-1-1

 در غزل طالب علی خان به دو صورت رخ نموده است:

 آرایی(:الف( همخوانی و همصدایی )واج 
ست       - ستاخیز نی شق را باكی ز ر شان ع  میک
 

شر قلقل مینای ما     صحرای مح  غلغل 

 (397دیوان، ص )كلیات                        
 گردنم را حلقهء تســلیم طوق بندگی اســت-

 
کار مرا      لب گنه  عذر میگردد گره بر 

 )همان،ص(                                            

ــاعر بیش از   ب( تکرار در قافیه: ــط كاتب یا ش مورد در غزلیات  13لغزش قافیه توس

 شود:عیشی دیده می

 بر سیل است در بر رخنه دیوارِ مرا چشم  زندخانهء من قرعه بر بام خرابی می-

 جنبش موج هوا سیل است دیوار مرا  چون حبابم طرح تعمیر از خرابی ریختند-

 (397)كلیات دیوان، ص               



 71/ باگذر از سبک غزلیات وی"معرفی نسخه خطی كلیاتِ طالب علی خانِ لکهنوی متخلّص به عیشی

 مختصات لغوی: _5-1-2

 لغات: ءالف(حوزه

 ای: ساغر، مینا، باده، انگور، خمخانه، زنار و ... .لغات و تركیبات میخانه-

 صوفیانه و عارفانه به اصطالح اشارات: زلف،خضر، خط و... . كلمات-

 الفاظ و ابزار ملی، سیاسی و جنگی: خنجر، نیام، پرچم، كشور.......-

 جهان و هرچه درو هست ظل پرچم ماست  نوای همت ما برتر از سپهر زدند

 (424)كلیات دیوان، ص                  

 اسکندر، پری، فغفور، طلسم و ...های اساطیری: رستم دستان، واژه _

ها در لغات متروک و كهن: مروحه، اســـطقس، فتراک، دلفگار، بَرســـَم و ... كه كاربرد آن _

ء شــگفتی و ناظر بر عالقهء آداب و فرهنگ ایران اســت و بکارگیری آن برای شــبه قاره مایه

 درونی شاعر به ایران باستان و كلمات دخیل است:

 لطمهء موج صبا مروحه جنبان رسید  گل جوش زد اسطقس آتشین، در تنِ

 (445)كلیات دیوان، ص                 

 همچومغان باغبان خوش به گلستان رسید  برسمِ خدمت بکف زند طرب در كنف

 (445)كلیات دیوان، ص                

 الفاظ و اصطالحات موسیقیایی: ارغنون، تار، زخمه، پرده، نغمه و ... . -

شاخصه       "بازار"و  "آیینه"واژهء  دو ست. آیینه از جمله  سامدترین در غزل عیشی ا های پر ب

ست كه هم جالی ظاهر را می    سبک هندی ا شاعر   ابزاری  نماید و هم نمایِ باطن. بیدل را 

شمیری فراوان از     ها میآیینه صائب و غنی ك شعر  شده       "آیینه"نامند و در  سازی  ضمون  م

 (316ی مضمون آیینه در شعر غنی كشمیری: صاست.)ر.ک. محمودی،بررس

 بردخاكم كجا ز آینه زنگار می  تقدیر كه از كدورت دل ریخت رنگ من

 (451)كلیات دیوان، ص         

 بیا ای نقد جان بر كف كه بازار وفا گرم است  به میدان شهادت هاتفی غیبی ندا میزد

 (432)كلیات دیوان، ص             

ــاعر در غزل تکرار شــده  هاییواژه- اند: شــمع، كه به عنوان نور تجلی برای بیان مقصــود ش

 فانوس، برق، چراغ، كوكب، سُرمه، شعاع، مهر، ماه، خور، عنقا و عشق هستند.

شیاء در طبیعت؛ آفرینش       تعبیرات: ءب ( حوزه سفی ا سبات فل شی با نفوذ در منا های  عی

 : "ماه و كتان" مناسبتِ های روزمرّه دارد،مثالبالغی معقد از تجربه

 پرده از رخ برفتد گر ماه سیمای مرا  رشتهء خط شعاعِ خور شود تار كتان

 (386)كلیات دیوان، ص                    

 خانه جاروب كردن به موی سر:
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 خانه جاروب كند مور ز مویِ سر ما  بسکه بگداخت تن الغر ما كاهش جسم

 (395)همان، ص                     

كه مضمونی پارادكسیکال   « سنگ شبنم  »خود او در غزلی دو بیتی این نازک مزاجی را به  

 كند:است تعبیر می

 بر دماغ غنچهء من سنگ از شبنم خورد  اندنقش گلزار من از نازک مزاجی بسته

 (448)كلیات دیوان، ص                    

ساده و روان و كمتر در لفظ و معنا    در غزل عیشی معنی بر لفظ   غلبه دارد.زبان شعر گاهی 

ستعمال كلمات نا مأنوس اندک؛ امّا؛حذفهایی كه      ست.پیچیدگی بیان و ا شده ا گرهی ایجاد 

ــت مثلِ نگارشِ   ــیاراس ــد بس بجای  "گلگو"و   "تو"بجایِ  "بو"محاذی با لغزش كاتب  باش

 كه بوزن بیت آسیب زده است :"گلگون"

ســاختی از می عذارِ  ]ن[گلگو]تو[ی بوســه ها بر خویش می بالد ز شــوق/ تا بو آرزو]در-[

 (377خویش را) كلیات:ص

تادگی وعدِم                 یه)هاِء ملفوظ و غیر ملفوظ( ؛ این اف قاف گاه  بارها در جای گاهی در یک غزل 

،چشــیدنیســت، دو دیده نیســت، گَزیدنیســت  "بریده نیســت"رعایت، تکرار شــده اســت: 

صامت و  "ی"حتی كاتب از انداختن 431)ص "ناله ها"بجایِ  "نالها"ا ( ی430و...)همان،ص

شعر، هم ابایی ندارد( :  ست      "اختالل وزن  در  "بدینسان ناله های حضرت خیرالنسا ء گرم ا

 متنِ نسخه آمده:

سمندر هم هوای كربال گرم          " ست      كه میگوید  ساءگرم ا ضرتِ خیرالن سان نالها ح بدین

مصــرعِ دوم ابیات )بر وزنِ فاعالتن   2ار(، یا در غزلی شــش بیتی ب 4) وزنِ مفاعیلن "اســت

 فاعالتن فاعالتن فاعلن(:  
 مشتِ خاكم صرفِ تركیبِ سبو و جام باد   

 گنبدِگردون بکامم گر نکردد گو نگرد  
 

باد         جام   یا رب بحِر ان های  ــی  میکشـ

ــاد  ــاكــامیِ  بر مراد و كــام ب  طــالعِ ن

 (443)كلیات، ص                                   

در تصحیح ِقیاسی با مفهوم بیت و دیگر ابیات میتوان گفت :) میکشیهای)كشش آوایی(  یا      

بر مراد و كام باد؟؟.ونیز، تحریفِ  ]من یا ما؟[انجام باد؟؟ و ) طالعِ نا  كامیِ  ]صد [رب  بحرِ 

  "ش"بجای   "س"،  "ک"به جای    "گ" ءو حروف معجمه  "ن"بجای   "ب"حروف ِ منقطِ 

ــاس می كنی در زمان حافظ زندگی         "ح وج وخ وچ"،  یا بالعکس.  از نظر لحِن بیان، احسـ

میکند با اندیشه های سبک هندی؛بعبارتی سبک هندی در زبان بازگشت به سمت و سویِ       

 سبک عراقی تن بتکاند:
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ما     ء مایه   ــوبِ عالم خاطرِ غمناکِ   آشـ
سینه    سکه رنگِ داغ ریخت  ما ءسوزِ دل در   ب

 دُرد نوشانِ محبّت را بچشمِ كم مبین  

 

 آفتابِ صبحِ محشر ذرّه ای از خاکِ ما 
 دیوارِ گلشن گشت جیبِ چاکِ ما ءرخنه

 عقل گل مستانه میغلطد بزیرِ تاکِ ما....

 (399)كلیات، ص                          

 تحلیل آوایی-1-3 -5

 غزل عیشیالف(سبک شناسی ِموسیقی كناری 

ــفیعی كدكنی جلوه ــیقی كناری را عالوه بر قافیه و ردیف، تکرار و ترجیعها ش های موس

(. خسرو فرشیدورد در تعریفی متفاوت   391برمیشمارد. )موسیقی شعر،شفیعی كدكنی: ص    

اند..)سـبک شـناسـی شـعر فارسـی       مید« مراد از موسـیقی، وزن و قافیه و تناسـب حروف  »

شیدور    شاملو،فر شعر تلقی      31: ص1د، جازرودكی تا  ست  سکی قافیه را چفت و ب (. مایاكوف

شفیعی كدكنی:ص      شعر،  سیقی  شترودی در مقاله 82میکند. )مو همآهنگی الفاظ »ای ( .ه

صورت قافیه بروز میکند نتیجه  شدن احساس گوینده     ء)تنالیته( را كه به  میداند.  « متشکل 

شعر نظ   81)همان:ص  سفه كه چندان هم به  شتی (. در آراءِ فال شته جویانهر آ اند، ردّ ای ندا

سریان نغمه  شود. فارابی وزن         ءپای این تفکر، كه  ست؛ دیده می شحون ا شعر م كائنات در 

موســیقی شــعر ،شــفیعی  «) از مقایســۀ آن با ایقاعها در موســیقی بدســت میدهد»شــعر را 

ست؛ كه تنها به عبارت     329كدكنی:  سیار ا سخنها ب اهنگی  تقارن و هم» (. در تعریف وزن؛ 

(. پژوهشها در اوزان غزل متنوع  14اكتفا میکنیم.)عروض وقافیه،كرمی:: « در اصوات و الفاظ 

ــت وزن پركاربرد را در  ــت. خانلری بیس ــم تا قرن   51غزل از  20996اس ــش ــاعر قرن ش ش

سه         سی آماری اوزان غزلهای بیدل دهلوی ومقای ست.) برر سنجیده ا آنها با وزن  ءسیزدهم 

سبک هن   سیدمحمود  غزل فارسی و  دی ،كهدویی، محمد كاظم. كمالی، مهدی.الهام بخش، 

وزن را كه در كل غزلها كاربردشان بیش از یکدرصد بوده معرفی و درصد     27( ساتن  108: 

ــرده اســـــت.)   ــر ك ــردشـــــان را ذك ــارب -The fersian meter ،ELWELLك

Sutton.f:page163-166  ــاره كرد ــعفها و ابهامات اش ــیر غزل به ض ــا در س ــمیس ه  ( . ش

سا: ص            شمی سی ،  شعر فار سیر غزل در  ست.) صبور در آفاق غزل  230-220ا (. داریوش 

سی، دوره  سبک هندی آمارگیری     فار سی و تحوّلِ آنها را بخصوص در  های مختلف غزل فار

های آماری ایشان استفاده   (. در این تحقیق از یافته303نموده است.)ر.ک:آفاق غزل، صبور:   

ل    یات طا ــیقی كناری اغلب بر دوش     خواهیم نمود.در غزل ــش آوایی موسـ ب علیخان ،كشـ

اند و تنها غزل مردف 196غزل وی تعداد  203است. زیرا از مجموع   گذاشته شده  « ردیف»

ــت ؛یعنی ؛تنها   7 ــده اس ــروده ش ــی بدون    5/3غزل بدون ردیف س ــداز غزلهای عیش درص

ــاز ردیف به ده واج هم میرردیف ــد. تركیب عدداند. گاهی حروف آواس ــد  55/96ی س درص

 غزلیات مردّف كلیات دیوان عیشی به شرح زیر آرایش یافته است:
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 )میانگین تركیب عددی ردیف در غزل عیشی( -1جدول 

اگر شاعری بزرگ خواسته   »ردیف را جزئی از شخصیت غزل دانسته ؛ اشاره میکند؛     كدكنی 

ست     شعر ایجاد كرده ا سیقی ردیف از رهگذری دیگر در  سیقی  « غزلی بیردیف گوید مو )مو

(. جریان تکامل غزل عیشــی از ســبک هندی عبور كرده و 156شــعر،شــفیعی كدكنی: ص

سیقی غزلیات حافظ را در بحث ردیف  ءمرحله سهم   مو تجربه مینماید. جدول زیر كمترین 

 طالب علی خان در سرودن غزل بدون ردیف را ؛ نشان میدهد:

 (1های كدكنی و دیگرانردیف عیشی در مقایسه با یافته)نمای غزلهای بی -2جدول

شاعران معروف 

 غزلسرا

 میانگین درصد ردیفهای بیغزل تعداد غزل

 %5/3 7 203 عیشی

 %4/6 9 508 سعدی

 %4/7 75 550 حافظ

 %6/13 22 300 خاقانی

 %4/7 75 550 بابافغانی

 %33 103 234 *نظامی

سازی آوا و معنا در غزل عیشی ،بنقش تعادل 1فراوانی ردیفهای فعلی در جدول  ءبا مشاهده

شه     سند اقتدار اندی شی  ست و زبان      ءپی میبریم.غزل عی شبه قاره ا سی  عرفانی در زبان فار

شانِ روابط نزدیک ایران و ناحیه    ساكن     ءسند و هند و یادآور غلبه  ءشیعی وی ن سلمانان  م

آسیای مركزی است كه؛ از قرون دوازده و سیزده درآنجا جایگزین شده بودند. در پاكستان        

زبان اردو زبان ملی بوده اســـت و زبان اردو وامدار زبان و ادبیات فارســـی. تا مدتی پیش از 

وده قرن غزلسرایی طالب علیخان و نیز تا قبل از قرن نوزده در صنایع شعر؛ مخصوصاً غزل ب     

                                                      
ــبک غزلیات نظامی گنجوی، نوروزی آمار غزلیات نظامی را از مقاله -1 ــی سـ ــین بررسـ (،  1392زاده، )و حسـ

صلنامه  شماره     ف صی بهار ادب،  ص شده و نیز یافته  517، ص 21ی تخ شفیعی كدكنی در  اخذ  های دیگران از 

 .157كتاب موسیقی شعر، ص

 

 واژه

ضمیر و 

ضمیر با 

 نشانۀ را

فعل و 

 تركیبات فعلی
 حرف

ضمیر با 

 نشانۀ را

فعل و 

 ضمیر

 7 16 8 133 32 شمارش

 44/3 94/3 51/65 75/15 درصد
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ــمون    ــت.مض ــی هس ،و این مهم حتی تا زمان اقبال الهوری؛ از نظر تأثیرپذیری قابل بررس

هایی شده است كه در سلوک شعر حافظ میتوان   گر واژهوسبکِ برخی غزلیاتِ عیشی، تجلی  

 كشف كرد:
 از چـراغی كه برافروختـه در سینۀ ما  راه رو گر همه خضر است برد غول ز راه

 عقل كل سنگ مالمت خور اندیشۀ ما  و جنـون پیشۀ ما نازپـروردۀ عشقیم

 (398)عیشی، دیوان: ص                       

 گوید:حافظ می 

یقــت             طر نش در  قوا و دا ت بر  کیــه  ت

 كافریست

 رهرو گر صد هنر دارد توكل بایدش 

 (654)حافظ: ص                                  

خواســت كزین شــعله چراغ عقل می

 افروزد

 بدرخشید و جهان برهم زدبرق غیرت  

 (386)همان: ص                                  

خان عیشی؛ بین ضمیر و حرف، فعل یا تركیب فعلی یا    تنوع ساختار ردیف در غزل طالبعلی 

شانه    ست. تعداد   "را" ءضمیر و ن سنگین   133در گردش ا ردیف فعلی گواهِ تکاپو و حركت 

یر جمع، نشانِ رهایش از خود و تمایل پنهان  ءطالب علیخان به ضما سلوک وی است. عالقه  

نشانِ گرایش بسادگی زبان و آزادسازی معنی در    « ربط»ردیف فعلی 30بجمع است. حدود  

گاه هست و نیست جهان است. نبود تقریباً هیچ مورد از ردیف اسمی نشان التفات وی بجلوه

 ء سنگین آوا ست.معنی در ردیفهای فعلی با طنطنه

فرهنگستانها ؛زبان فارسی را مادر زبان اردو  و دختر زیبای هند میدانند.)ر.ک:   در بسیاری از

ــبه قاره ، نعمت اهلل پناهی،  ــی در قلب ش ــریانهای حیاتی زبان فارس (طالب علی  20/4/97ش

هند و پاكستان درک نموده ؛ از سویی    ءتسلط انگلیسیها را بر منطقه   ءخان از یک سو دوره 

ــانهدیگر به دلیل آنکه هنو ــبک هندی را در ادبیات میگذراند  ز نش هایی از مکتب وقوع و س

 متعلق به دورۀ گذار است. 

 سبک شناسی موسیقی اوزان در غزل عیشی( ب

 های محتوایی سه وزن پر بسامدِ از غزلیات عیشی را میآوریم:در زیر نمونه

 فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن )رمل مثمن محذوف( -1

ــت از آیینه بیرون میبرد تمثال ما  خون میشود بر حال مانامرادی را جگر   وحش

 ( 404)كلیات دیوان: ص                         

 غزل دیگر درهمین وزن سروده شده اند.43و374،377،384،386،387،390غزل صفخات:

 فاعالتن فَعَالتن فَعَالتن فعلن )رمل مثمن مخبون محذوف مقصور(-2

ــت. كه غزل زیر تا     پركاربردترین وزن پس از رمل    غزل  37مثمن محذوف در این بحر اسـ

 میگیرد.دیگر را در بر 
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هان داردُ بیماری ما      ای به درد تو ن

 

شیاری ما         شار تو ه سر ساغر   بیخودی 

 (373)همان: ص                                      

ــفحات:  ، 452، 410، 449، 447، 428، 427، 412، 398، 395، 389، 379، 378غزل صـ

 و ... . 467، 464، 463، 462، 454، 453

 مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن )هزج مثمن سالم( -3

 ابه هجر ار ســـخت جانی ریخت بر خاک آبرو مار
 

ما را          به جو  بازآرد  ته  كه آب رف جا تیغی   ك

 (393)همان: ص                                        

 غزل دیگر. 31و تا  444، 438، 431، 413، 410، 409، 408، 396، 394و نیز صفحات:

شتم تا قرن   5بحررمل مثمن محذوف و  وزن دیگر؛ از جمله اوزان پركاربرد نیمۀ اول قرن ه

دوازدهم است كه حافظ شیراز واالترین نماد سرایش آن شناخته میشود. با توجه بجدولهای  

وزن زیر  6ادایم، هجاهای كوتاه و بلند و خفیف، تعدآماری كه در این پژوهش بدســت آورده

ستفاده به             ست، روال ا صاص داده ا شی را به خود اخت سرایش غزل عی شترین آمار  ؛كه بی

ترتیب اوزان ؛ از متوسط ثقیل به سمتِ متوسط خفیف است ؛ودرمتوسط ثقیل رو به تزاید       

 میگذارد:

ــط  %09/27غزل و  55الف( فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن )رمل مثمن محذوف(         متوسـ

 ثقیل

متوسط  %71/18غزل و  38فاعالتن فَعَالتن فَعَالتن فعلن )رمل مثمن مخبون محذوف(  ب(

 خفیف

 بلند ثقیل %27/15غزل و   31ج( مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن)هزج مثمن سالم(

ضارع مثمن اخرب مکفوف)محذوف(    %09/27غزل   20د( مفعولُ فاعِالتُ مفاعیلُ فاعِلُن )م

 متوسط ثقیل

فاع  فاعلن فعَلن )مجتث مثمن مخبون محذوف(    م( م ــط %37/8غزل 17لن فَعَالتن م متوسـ

 خفیف

حذوف(         یُل فعولن)هزج مثمن اخرب مکفوف )م فاع یُل م فاع  %91/5غزل 12ن( مفعوُل م

 متوسط ثقیل

این روند از سبکِ كالم نشان میدهد، ظرفیت محتوایی غم و اندوه ،و راز و رمزهای نومیدی   

ــرگردانیهو ناكامی، منبعث از تیر ــاعرانِ عارف، دوباره در روزیها، س ، درماندگی و حیرانی ش

ــند و هند و ایران به غزل طالب علی  ءمنطقه ــبه قاره از جمله س ــته ش خان لکهنویی بازگش

( و تنوع اوزانش 334است. نزدیکترین شاعر مسلمان از نظر زمان، كه حجم غزلیاتش )تعدادِ 

با غزلیات عیشی در تعیین سبک قابل مقایسه است؛ میرزا اسداهلل خان دبیرالملک متخلّص      

( اســت كه؛ مانند وی از نویســندگی در كنار شــاعری فارســی و  1212-ه.ق1285به غالب)
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ست. درجدول هن شی و غالب، كاربرد دو بحر رمل و هزج، ، در  3دی برخوردار بوده ا غزلِ عی

 مقایسه با سبک هندی و غزلیات فارسی تحلیل میشود:       

 3جدول 

( و فراوانی 1خان با هم عصـــر خود)غالب دهلویوزن غزلیات طالب علی 13مقایســـۀ آماری 

 نسبی آن در غزلیات سبک هندی و غزل فارسی
فراوانی در  وزن و بحر ردیف

 غزل عیشی

فراوانی در 

سبک 

 هندی

فراوانی 

در غزل 

 غالب

فراوانی 

نسبی در 

غزل 

 فارسی

 6/14 78/10 12/20 %09/27 فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن 1

 5/13 68/14 42/12 %71/18 فاعالتن فَعَالتن فَعَالتن فعلن 2

مفــاعیلن مفــاعیلن مفــاعیلن                 3

 مفاعیلن

27/18% 89/10 78/10 4/8 

 8/14 86/18 %09/16 %58/9 مفعولُ فاعِالتُ مفاعیلُ فاعِلُن 4

 5/13 17/16 %09/16 %37/8 مفاعلن فَعَالتن مفاعلن فَعْلُن 5

 9/6 17/13 ـــــ %91/5 مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن 6

 9/2 80/1 %44/4 %97/1 فاعالتن مفاعلن فَعَلُن 7

 7/2 60/0 23/2 . %/98 فَعولنمفعولُ مفاعِلُن  8

مســتَفِعِلُن مســتَفِعِلُن مســتَفِعِلُن  9

 مستَفِعِلُن

98/% . 91/0 50/1% 8/1 

 6/0 ـــــ 60/0 . %/49 فعولن فعولن فعولن فعولن 10

 3/1 10/2 27/0 . %/49 مُفتَعِلُن مَفاعِلُن مُفتَعِلُن مَفاعِلُن 11

 6/1 69/2 38/0 . %/49 مُفتَعِلُن فاعلن مُفتَعِلُن فاعلن 12

 9/2 50/1 44/4 . %/49 مفاعیلن مفاعیلن فعولن 13

 

 

 

 

 

                                                      
ــی را از مقاله )نجاریان و               -1 ــبک هندی؛فراوانی در غزلیات غالب دهلوی و فراوانی در غزل فارسـ آماراوزان سـ

 نموده ایم. (استناد154؛ص1392غضنفری؛
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12

19.5

31

37.5

49.5

مضارع مثمن اخرب مکفوف

محذوف

هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف

هرج مثمن سالم

رمل مثمن مخبون محذوف

رمل مثمن محذوف

19

14.5
13

10.5

11
مضارع مثمن اخرب وکفوف

محذوف 

رمل مثمن مخبون محذوف مقصور

هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف 

هزج مثمن سالم

رمل مثمن محذوف 

 شکلِ زیر ؛ مرز سبک ساز وتشخّص غزل طالب علی خان را آشکار میسازد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 همین اوزان را  با غزل غالب دهلوی مقایسه نموده ایم:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شود كه         ءبا دقّت در منحنی اوزان؛ رابطه شف می سی ك شاخص  سبکیِ معکو میتوان آن را 

 سبکی غزلیات طالب علی خان بشمار آورد. 

شی   -5-1-4 شی( از  سبک آوای غزلیات عی : اوزانی كه میزان كاربرد طالب علیخان)عی

ستفاده     شد؛ ا شته با سبکی بحساب میآید، كه خود هم     ءآنها با میزان كاربرد معیار تفاوت دا

ــطح منطقی ِتحوالت   به اوزان كمتر از ــود و هم به اوزان فراتر از س ــطح معیار گفته میش س

شی          شت زیرا؛ در غزلیات عی شیوه وجود نخواهد دا سومی خارج از این  سیم بندی  وزنی.تق

هیچ وزن نادری كه بتواند به ارزش وزنی غزل بیرون از چهارچوب تقسیمات خانلری، ساتن   

صرتر تقی وحیدیان كامیار بیفزاید ت  شی در     و معا ست. به علّت طبع آزمایی عی شده ا جربه ن

ــرایان؛چنانکه بیدل با   ــایر غزلس ــبت به س  وزن و گونه 32غزل در  2858غزلیاتِ اندک نس

ــائب  62وزنی  ــی میزان تأثیر  49و  29وزنی  با گونه 7045زحاف ؛ ص زحاف؛ )ر.ک: بررس
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صاید فارسی پیش از مغول ،كرم     شعار بر انتخاب وزن در ق ،و نیز،  5-3ی ومرادی: محتوایی ا

  آنها با وزن غزل فارسی و سبک هندی،   بررسی آماری اوزان غزلهای بیدل دهلوی و مقایسه  

  زحاف؛ 10ی وزنی با كمتر از گونه 20غزل در  203(. عیشــی ؛تنها 111كهدویی ودیگران :

سب نمی  سرودن     ءنماید.نکتهرتبه ی قابل توجهی ك سبک هندی در  شاعران   دیگر پركاری 

كاری شاعران سبک بازگشت كه سنت ادبی است و بر طالب علیخان ایرادی وارد       غزل ؛ كم

غزل)بررســی میزان تأثیر  90غزل و هاتف اصــفهانی با  160نیســت، چنانکه مثال طبیب با 

ــی پیش از مغول ،كرمی ومرادی:ص   ــاید فارس ــعار بر انتخاب وزن در قص ( از 4محتوایی اش

شیبی سبک هندی به      سیار كم كارتر از وی)عیشی( در غزل       شاعران سرا سبک بازگشت، ب

 فارسی هستند.  

ی سبکی غزلیات عیشی ؛تعادل وزنی و یا تساوی كمّی بین اوزان از دیگر ویژگیها -5-1-5

 كوتاه و متوسط ثقیل است. 

» دو وزن سبک ساز دیگر كه عیشی لکهنوی در آن طبع آزمایی نموده است،  -5-1-6

و مضارع مثمن اخرب « یلن   مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن(هزج مثمن سالم)مفاع

مکفوف)محذوف( مفعولُ فاعِالتُ مفاعیلُ فاعِلُن هستند. كه اولی از اوزان بلند ثقیل و دومی 

ساز متوسط ثقیل است كه از وزن متوسط خفیف)مجتث مثمن مخبون محذوف( كه سبک

 ند. ابازگشت هستند سهم بیشتری به خود اختصاص داده دوره

 سطح ادبی -6

 بیان -6-1

شیاء و كنایه نیز به             صیت ا شخ ستعاره را به  شبیه را به افراط رفته، ا شی از علم بیان ت عی

 كنیم:پركاربردترینهارا مشاهده می4ضرورت مراد توشه برداشته است. در جدول 

 4جدول 

 درصد فراوانی بسامد یا شمار صنایع بالغی

 6/67 117 تشبیه

 23 /6 41 استعاره

 8 /67 15 كنایه

 

شبیهاتی چون:  ساغر، فانوس           ت شوق، چراغ  شعل  ضر هّمت، م شعلهء آواز، خ قلزم عفو، 

 خیال و ... تشبیهات بلیغ، تشبیه تلمیحی، تشبیه تفضیل،تشبیه تمثیل و تشبیه جمع:

 باد خزان كز آبم اندازد ءنیارد لطمه  بهار آتشم گلزار برقم نوگل داغم

 (457)كلیات دیوان، ص             
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ستعاره:  ستعاره      ا صر طبیعت و در ا شی عنا ستعاره در غزل عی شه   ء مواد ا صرحه لغات كلی م

 چون: ماه، غزال، نرگس، ستاره و اعضای پیکر انسانی است )رگِ سنگ(:
 در دل سنگین خوبان رنگ تأثیری نرُست

 
 گرچه آهم نشترِرگهای سنگِ خاره بود 

 (443)كلیات دیوان، ص                 

 غبارم خاطر بلبل نمیگردم درین گلشن

 

 آیدبگلها دستبازی چون صبا از من نمی 
 (460)همان،                              

عیشی از بالغت كنایه برای شکایت از روزگار ، تلخی بخت ، حسرت گذشته، مجال       كنایه:

 جوید:انتقام، بهره می

 آیدبحال تو ای چرخ گریه میمرا 

 

 تو ز طاقِ بلند افتادست ءكه شیشه 

 (435)كلیات دیوان، ص                

 مصرع دوم كنایه از نسبتِ رسوایی به چرخ روزگار است.

آرایه های بدیع ِ لفظی و معنوی در خدمتِ روح متعالیِ شاعر  بدیع لفظی و معنوی:-6-2

ــامینی كه بر میگزیند نیز ن ــأت گرفته از جان عارفانهو مض ــت؛كه هرچند تکرار در  ءش اوس

 بازگشت مفاهیم شاعران ِگذشته است اما؛ به هیچ روی مالل آور و نا دلخواه نیست :

بیش از همه  "تکرار"و  "واج آرایی ": عیشی آرایه های بدیعِ لفظیِ  بدیعِ لفظی--6-2-1

و مصوتِ  "س"، "ر"،  "د"ر واجهای برای حفظِ روابط آوایی غزل بکار برده است. نمونه را د

 كوتاه كسره می آوریم:

  "میگردد آب ِرخم بچشمِ طبیبِ من      دردا كه دردِ دل زمداوا گذشته است"

 (426) كلیات، ص                                                                                                                        

 در كوی ِ تو سنگی كه بخون پاک بوَد نیست         سر بر سر ُ بر سنگ زدم بسکه بشوقت"

 (420)همان، ص "                                                                                                                      

یه بدیع معنوی  --2-2-6 ــی ،تلمیح،      ء: پر تکرار ترین آرا یات عیشـ بدیع در غزل معنویِ 

ــب و مراعات نظی     ــاد، تناسـ رند.پس از اینها؛ آرایه های بدیعی ِدیگر چون:      پارادوكس، تضـ

شم میخورند. بن        سب و اغراق بچ سلوب معادله، ایهام ، ایهام تنا ستخدام، ا های تلمیح مایها

ــف)ع( و    ــی)ع(، یعقوب)ع(، یوس ــانِ پیغمبرانی چون؛ موس ــاخص نیزاغلب؛ آیات قرآنی و ش

 نوح)ع( هستند، كه نمونه هایی در زیر می آوریم:

صفِ لعلِ نوشینِ تو حرفی سركنم    چون نیِ شکر حالوت جوشد       )نی(استخدام   - : گربوَ

 (387از لبها مرا )كلیات، ص

دشمنی با دوستداران جور برخود كردن است    شمع میسوزدگرآتش اسلوب معادله:  -

 (390میزندپروانه را )كلیات، ص
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تا حرم منزل ِ من بود تا كلیسا است مقامم ننوازم ناقوس     مراعات النظیر یا تناسب: -

 (501مسلمان نشدم )كلیات،ص

ــیرینی كوه كندیم به ســـودای لب ایهام:- ما   ءمیچکد آب حالوت ز دَمِ تیشـــه         ش

 (398)گلیات، ص

ازل بود      مطرب بچه از پرده اش در چنگ  قانون ءآن نغمه كه در پرده ایهام تناسب: -

 (443بر آورد)كلیات،ص

حیوان ندهند  ءزهر به سرچشمه ءانِ وفا درد بدرمان ندهند     كا سه: تلخ كامپارادكس  -

 (449)كلیات، ص

بنیادین واركان ءدر غزل عیشی بر انگیخته از اندیشه  "تضاد"ءسازو كارِ آفرینش آرایهتضاد:  -

 اربعه هستند:

خارِ بیکسیهایم در آغوش زمان پرورده است               آب داد از موج ِ آتش باغبان  " -

 (397)كلیات، ص "مرا

 :تلمیح -

یم مــا        خوف عذاب و بیم جهنم بیک كنار ل ــت عــذاب ا مّیــدِ جنــّت اســ  ا

 (375)كلیات دیوان،    ص                         

ــت نــاخــداییِ مــا    زدیم كشتیِ خود را بجوش طوفانی  كــه نوح هم نتوانســ

 (  376)همان، ص                                         

 

زآشفتنِ زلفِ سیهش بیخبر است         صبحِ عشرت چه غمِ شامِ غریبان رخ لف و نشر: -

 (453دارد )كلیات، ص

سرخوش از باده چو آن مست ادا میگردد              در كفم دستِ سبو دستِ دعا اغراق : -

 (455میگردد)كلیات، ص

یگنجد به پیراهن یار بزم افروز شد فانوس را آتش زنید           كامشب از شادی نم تمثیل: -

 (476چراغ)كلیات،ص

ــتینهایی كه كوتاه میدوختند؛قرار دادن، و چراغ در        ــیاء و قندیل در آسـ در موردِتمثیلِ اشـ

گاه چراغ را چون شمع در زیر دامن قرار  "دامن یا زیر دامن پنهان كردن، شمیسا مینویسد:   

شود.  شارات ،ج "میدادند كه خاموش ن سا:  1)فرهنگ ا شمی صائب تبریزی در  ( وبیتی از 351،

 اضطراب شمع آورده است:
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 پنبه از داغِ دل بیطاقتِ ما بر مدار          این چراغِ مضطرب در زیر دامن خوشتر است"

 )همان("                                                                                           

 سطح فکری:-7

 غزلهای كلیم است: ءعیشی در سبک اندیشه، شیفته

 نیلگون شد فلک از تیرگیِ اختر ما  نظم كلیمم كه گفت ءعیشی شیفته

 (396)كلیات دیوان، ص               

وی به علوم طالع شناسی ، متافیزیک ونجوم  معتقد ،شاعری معاداندیش و دارای ذهنِ 

 ءبه سیره كامال فلسفی است. گرفتار عشق و شور و شر هستی است. در مذهب معتقد

مرثیه  -امامان شیعی علیهم السّالم ؛وسخت به سیره وآیین آن بزرگواران پایبند است ، غزل

وی حاكی از عمق ارادت به سیدالشهدا واهل بیت عصمت و طهارت  ءها ی سرمستانه

 "است:

 مستیِ ما می پرستان از شرابِ دیگر است      موج ِ كوثر میفروشد خوشهای تاکِ ما"

 (399)كلیات،ص                                                                                   

 بکار گیری الفاظ ِآیینی نشانِ اشتیاقش به پیروان زبان فارسی در ایران است: و

 خویش را یلدایِآتش زنم بکوكبِ طالع ز برقِ آه         روشن كنم مگر شبِ "

 (399)كلیات،ص                                                                             

سازیم نام چون حباب از شیشه می»طالبعلیخان عیشی مانند صائب مسلکی خود باور دارد: 

 (. در موسیقیِ شعر سبکی حافظانه دارد:400همان، ص«)خویش را

 نگران اشک چمن گوش به فریادم كرد  آیدنفسِ باد صبا نغمه سرا می

 (465)كلیات دیوان، ص                 

اندوه او نه از »اند: مانند كلیم از بخت و گردش روزگار مأیوس است، آنچه درمورد كلیم گفته

( 122سبک هندی و كلیم كاشانی، لنگرودی: ص «)زندگی روزمره كه از بنیاد جهان است

است.وحدت وجودیست. عقل دوربین كار او را مشکل ساخته، نگرانی ِتراژیک عیشی همین 

شُستم "عارفی عاشق و خسته از جور زمانه است. خاطرِ تعلق به هیچ چیز و هیچ كس ندارد:

گنبد گردون بکامم "(. قضا و قدر یست:400از لوح تعلق نقسِ نام خویش را)كلیات،ص

 (یا :443گرنگردد گو نگرد.)همان ،ص
ــودگی من بطفلی هم ندیدم"  از فلک آس

 
 "جمبش گهواره ام از گردش ایّام بود 

 ( 447)كلیات،ص                         

( و منتظر وصال. عشق 436ص «)بادبان در كشتی من كار طوفانی ... »بیقرارِ رسیدن است 

 انتظار: ءاو آسمانیست و سوخته
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 حمل شد آفتابمی بساغركن كه در برج   برفکن ساقی زروی همچو ماه خود نقاب

 (413)كلیات دیوان،ص                  

 عاشق خسته شناسدكه بوددرشب وصل       

ــیا روزی ما هجر مبادا كه گهی      عیشـ

 

کرار جــدا            ت ــّذت  گر ؛ل قرار د طف ا  ل

لزار جــدا                  گ یم  ز مود ن ن لی را  ب ل  ب

 (412)كلیات دیوان ،ص                           

 نتیجه:

كلیاتِ  عیشی،سالهاست كه ناشناخته مانده است .سبک غزلیات وی از نظر ادبی        ءنسخه 

ــوب میگردد.غزل            به قاره و ایران محسـ ــ ــِی شـ گنجینه ای میراثوند در تبادل زبان فارسـ

شتر از              سیقی را بی ساس؛ لحن و مو شنودِ اح سبب  ست؛ كه ؛به  شعری ا شتابترین قالب  پر

ــی    ــرودن قالبهای دیگر از خود بروز میدهد. عیشـ غزل مردّف با تركیبات فعلی ؛  133با سـ

غزلِ ملحون  وموسیقی كناری  به اثبات رسانده است. آمار بدست  ءمهارت خود را در عرصه 

آمده از این تحلیل؛ حاكی از تمایل شــاعر به ســبک و ســیاق محتوایی بازگشــت اســت. در 

سبک بیان وی در غزل گاهی میخانه ای         سفی دارد.  شی ذهنی كامال فل شه؛ عی جهان اندی

ابتذال داشته ءكوچه وبازاری كه انگیزه ،زمانی بارگرفته از محسوسات و تعبیرات ملموس و نه

ــکایت از بخت و روزگار،و گله از هجروناكامیهای عرفانِ     ــمن ش ــتر غزلها ض ــد.و در بیش باش

سلیس دارد؛اما بیان معنوی او          صلو انتظارعهد را دنبال میکند.زبانی  شتیاق به و صی؛ ا شخ

ست.    ست،در غزلیات؛لغات عربی به عکسِ نثرش اندک ا شاعران  خالی از تعقید نی از غزلیات 

كلیات دیوان خود از او یاد كرده   ءقرن هشـــتم چون كمال خجندی كه عیشـــی در دیباچه

اندک از زمان عیشی  قرار گرفته؛ و نیز   ءاست؛  وازغالب دهلوی در قرن سیزده كه به فاصله   

شی بر خالف غالب          ست. عی شیراز اثر پذیرفته ا سیقی از خواجه حافظِ  شانی ودر مو كلیِم كا

ــرودن غزل در بحور دو پاره و پرتحرک ندارد. میزان اوزان كوتاه وی      ده  7لوی تمایلی بسـ

شاعران          سایر  سط خفیف كه در غزل  سبب این كه بجای عالقه به اوزانِ متو ست . وب بحر ا

سبک بازگشت وجود دارد او شاعری ثقیل سراست ؛و سبک خاصی را متفاوت از سبکهای           

ست.  شبیه "معمول در غزل دنبال نموده ا ست و در بدیع      "ت صنعت بالغی او افراطی ترین 

ــتیاق وی به زبان    ــب را بر میگزیند.تلمیح به آیات و احادیث مرز اعتقاد و اش ــاد و تناس تض

بازگشت  ءفارسی ست. وی از نظر موسیقی غزل؛ متعلق به دوران گذار از سبک هندی بدوره

شاعران      ستعارات باریک وتخیالت پیچیده برنگ  ست. و از ا صراف     ا سبک هندی بتدریج ان

ــلوک  داده؛ با درون مایه ــب با مفاهیمی كه گویای تفرّد وس های عرفانی بزبان موقّر و متناس

خاصِ معنویِ اوســت بموســیقی متعادل غزل فارســی و نهایتا ســبکی منفرد از همعصــران  

 ِجریان سازِغزل،روی آورده است.
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