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 زدایی از عناصر دیوانی در غزل شاعران سبک هندیآشنایی

 

 دادرس محمدی    ميرجليل اکرمی

 تبریز  دانشگاه
 

 چکيده 
ي ساختار و محتواي  ترین فنون گریز از ابتذال، در هر دو حوزه زدایی از مهم آشنایی

هنرِ شعر است که ابزارِ خیال شاعران براي دریافتی متمایز و مهیّج از زبان و انتقال آن  

واقع مخاطب  نخستین شده به  ادبی،  نقد  مهم  مبحث  این  به است.  ي وسیلهبار 

ي آنان تکرار واژگان و ترکیبات کهن، زیبایی  دهیعقبه هاي روسی مطرح شد.  فرمالیست 

سازد.  سازي را نمایان میآن رغبت مخاطب را تهدید کرده و لزوم بیگانه  تبعِبه متن و  

توان دید؛ اما در در تمام ادوار شعر فارسی می  کموهاي این هنر شاعري را بیش جلوه

به  شعر،  گذرِ  همچون  دالیلی  به  هندي،  رواج سبک  ادوار  عصر  از  غزل،  قالب  ویژه 

تبع آن تکرار و ابتذال عناصر آن و تغییر پایگاه و مخاطبِ هنرِ شعر، این  پرشکوه و به 

عنوانِ شان به دربار، بهتر است. عناصر دیوانی نیز به دالیلی همچون تعلقتجلّی نمایان

اند قدري استفاده شدهترین مهد پرورش شعر و سنخیّت با ادبیات فاخر و کهن ، به عظیم

است؛ بنابراین، که در زمان ظهور سبک هندي، غبار تکرار و کهنگی دامانشان را گرفته  

،  زدایی همچون توجه خیالی به حواشی عناصرشاعر سبک هندي با انواع فنونِ آشنایی

مضمون مخالف  تناقضخوانی،  کاربرد  همچنین تراشی،  و  عناصر  کاریکاتوري  و  آمیز 

 
  استاد زبان و ادبیات فارسیakrami1028@gmail.com  )نویسنده مسئول( 
 زبان و ادبیات فارسی  دانشجوي دکتريdadras1028@gmail.com 

 7/5/98تاریخ پذیرش مقاله:      8/97/ 12تاریخ دریافت مقاله: 

mailto:dadras1028@gmail.com
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آن بهره  از  بیگانه جستن  در  نمایاندن  ها  و  نوسازي  درصدد  مبتذل،  کنایات  سازي 

است. در این مقاله، ذیلِ شش عنوان، به تحلیل ها در شعر خود برآمده  ي آن دگرگونه

 ایم. ي پرداخته کاربرد این شگردها در غزل سبک هند

 سازي، عناصر دیوانی، سبک هندي. بیگانه زدایی، آشنایی کليدی:  هایه واژ

 

 مقدمه .  1

دهد،  چه بوي کهنگی میطلب بشر است که از هري انواع هنر، ذوق تنوّعمقصد عرضه

را به    هااي یا باید طرحی نو دراندازد، یا کهنهگریزان است؛ بنابراین، هنرمند در هر دوره

ي خیال بیاراید و جلوه دهد که به اعجاب و التذاذ هنريِ مخاطب  به دست مشاطه ايگونه

منجر شود. شعر و ادب فارسی نیز از این قاعده مستثنا نیست و ضرورت این مسئله در  

جهت که هنر شعر در بستر خیال، عواطف، آنتر است؛ ازي هنري بیشتر و نمایاناین حوزه

ثبوتِ معانی    به  توجه باانات و افکار انسانی بالیده و ستبر گشته است و  احساسات، هیج 

ي این  ها امري ضروري است. سایهي بیان آن ها، نوآوري در شیوهو مضامین این حوزه

توان دید؛  حتی از ادوار آغازین می  کالمشاني شعرا و تبلورِ آن را در  ضرورت در اندیشه

 گوید: شدن باغ دانش« میاین امر به »رُفتهکه فردوسی با تعبیر از  چنان

 د ـانه گفتهــم همـــه گویـــسخن هر چ

 

اند هــــه رُفتـــ ش همــــ اغ دانــــرِ بــــب    

( 1388:14)فردوسی،                              

 فرماید:و اینکه خواجه حافظ می

 یک نکته بیش نیست غم عشق و این عجب    

 

شنوم نامکرّر است  ان که میـر زبـــز هـــک   

( 1390:36)حافظ،                                 

ي رایج در هر  خود تفسیري است از جریان عدول از هنجارهاي مرسوم و غبارگرفته

نکته بیان  براي  جلوهعصر،  در  واحد  نامکرّر  هاياي  زبان  مدد  به  شعرا.  مختلف،  گويِ 

اند با تغییر در الگوها  کرده  همواره شاعران سعی  برمبناي ضرورت پیوستن به این جریان،

اقلیم مألوفِ  و  معهود  بیانیِ  و  زبانی  ساختارهاي  و  و  هنرمند  بین  مشترک  ذهنی  هاي 
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جلوه نمایند.  تضمین  را  خود  هنر  جاودانگی  و  مقبولیّت  تکاپوهاي  هامخاطب،  این  ي 

هاي تاریخی  ها و دوره مختلف در آثار شعراي تمام سبکانحاي    وکم و بهشاعرانه را بیش

هاي  توان مطالعه کرد. این موضوع جایگاه رسمی خود را در عصر حاضر و در نظریهمی

اي که  است. مسئلهپیدا کرده  (  defamiliarization)  زدایی«نقد ادبی، با عنوان »آشنایی

اي  ضمن نگارش مقاله  1917بار »ویکتور شکلوفسکی« فرمالیست روسی در سال   خستینن

مطرح کرد. به نظر وي،  (  ostannenja)  ي روسیبا عنوان »هنر همچون شگرد« و با واژه

هاي آشنا و ساختارهاي  دهد و در این مسیر قاعده»هنر، ادراک حسی ما را دوباره سامان می

چیزِ  دهد و همهرا تغییر می  مانیهاعادتکند و  ت را دگرگون میظاهر ماندگارِ واقعیبه

ي  ي خودکار که زاده چیز را از حاکمیت سویهکند... و همهآشنا را به چشم ما بیگانه می

ماست می )احمدي،  ادراک حسی  و 47:1338رهاند«  »تنیانوف«  از شکلوفسکی  (. پس 

قدري بر اهمیت  ها به« را به این موضوع اطالق کردند. آن سازي»یاکوبسن« عنوان »بیگانه

زداینده« و ي عناصر ادبیات را تأثیر »آشناییاین مسئله تأکید دارند که فصل مشترک همه

زدایی،  ( و معتقدند که به مدد آشنایی7:1380دانند )رک. ایگلتون،ها میآن  «يکننده»غریبه

دریافتی   به  ما  واردکردن  با  پاسخ»ادبیات  زبان،  از  عاديمهیّج  تازه  هاي  جانی  را  مان 

زدایی یعنی »تازه، نو، غریبه  توان گفت که آشناییتر میبخشد« )همان(. به بیانی سادهمی

(؛ چون شاعر با  11:1388شده است« )میرصادقی،  کردن آنچه آشنا و شناخته  و متفاوت

ه از لحاظ عقلی ناممکن ولی  دهد کاین شگرد، »چیزهایی را به چیزهاي دیگر نسبت می

 (. 78:2005از دیدگاه شعر ممکن است« )مرتاض،  

ترین رکن بناي سبک هندي، میل به گریز از تکرار و ابتذال و اشتیاق شاعران به  مهم

هاي عالم و طغیان علیه ساختارها و هنجارهاي  کشف روابط و جزئیات مجهول پدیده

اثر این امر، در این سبک »گسست از سنت قدیم  اي که در گونهدار است؛ بهرایج و ریشه

شود. تأکید بر نوجویی، توجه به مضامین نو و معنی  وضوح احساس میشعر فارسی به

بنیادین اندیشه از اصول  تازگی در شعر که  بر آن  بیگانه و  ي این دوره است، شاعر را 

جوید و هویّت خود  دارد تا به جاي مطالعه در آثار سنتی، خالقیت را در درون خود بمی
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(. واضح  57  :1385را در خویشتنِ خود پیدا کند و متّکی به گذشتگان نباشد« )فتوحی،  

ي  است که براي شاعرِ این سبک با این حد از احساس، میل به کشف زوایاي ناشناخته 

تواند او زدایی تا چه حد اهمیت و ضرورت دارد و میها و تکنیک آشناییروابط و پدیده

ها در  یل به مقصود یاري کند؛ زیرا هدف از کشف زوایاي ناشناس عناصر و پدیدهرا در ن

این شگرد   مبتذل است. دستاورد  ادبی  به سنن  از عادت  منع ذوق مخاطب  این سبک، 

گذارد و برخالف برخی نظریات،  شاعرانه نیز آن است که »بر سر راه مخاطب خود مانع می

د؛ چون وقتی مانع بر سر راه باشد حرکت کندتر  کندسترس نمیمفاهیم را آسان و قابل

گردد و در هر مقطعی باید مکث کرد و در این هنگام است که خواننده به ادراکی دیگر  می

سعی بلیغ    (؛ بنابراین 35:1368یابد« )نفیسی،  اي تازه از زندگی دست میو دید و تجربه

به  شاعر در سبک هندي در جهت مانع براي نیل  تر از  این مقصود نمایانتراشیِ هنري 

است که براي »تالش نام« ناگزیر است »نعل  شده  هاست چون در عصري واقع  سایر سبک

بزند و به لطایفِ حیل موانعی را در مسیر ادراک مخاطب تعبیه نماید. مباهات و    1وارون«

  طرز » ي شاعري خود و بیان آمالشان در قالب تعابیري همچون  مفاخرات شعرا به شیوه

ي نو«، »معنی بیگانه«، »معنی برجسته«، »معنی نازک«، »معنی رنگین«، مبیّن  »شیوه  ،«ازهت 

تا این حد، در فکر دگردیسی و   همین سعی وافر در این فن هنري است. وقتی شاعر 

اندازه در کالمش تجّلی یافته است، طبیعی است که با زدودن  تجّدد است و این فکر تا این  

ها را جانی دوباره  قیدش، آن ي خیال بی وسیله اصر عالِم پیرامون خود، به گرد رخوت از تمام عن 

ها و مفاخرات  گیرد. شواهد تجّلی این نوع از بیان آرمان کار بخشد و دگرگونه در شعر خود به 

 شود: شاعرانه در شعر این دوره فراوان است. شواهدي در ادامه ذکر می 

 آوردن استدستبهعشرت ما، معنی نازک  

 

خیاالن را هالل این است و بسعید ما نازک   

( 1368:2334)صائب،    

 ر پاي فکر کرسی از سپهر ـــم در زیــنهمی

 

آورم یک معنیِ برجسته را ه کف میـــا بــت    

( 93: 1336)کلیم،    
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 ت ــتر اسازه خوشــ ي کهن سخن ت از باده

 

رنگین مدام ماست   یـظ و معنــي لفهــپیمان   

( 1350:263)حزین،   

و مرزي ندارد    و  حدو بندي نیست و »  زدایی محصور به هیچ قیدفن هنري آشنایی

اي وجود  زیرا در عالم هنر هیچ حرف تازه  ؛زدایی استهر نوع نوآوري در هنر، آشنایی

در و  باشد،نیعندارد  هنر  واقعاً  چیزي  اگر  ناآشنا«    حال  و  غریب  و  است  تازه  واقعاً 

هاي شاعران سبک هندي در  (؛ بنابراین بسیاري از تالش99- 98:  1391کدکنی،  )شفیعی

برجستهزمینه همچون  پارادوکسمضمونعناصر،    مالئماتسازيِ  هایی  آفرینی، سازي، 

مندي از  بهرهو    نسبتِ میزان عدول از هنجارها و مواثیق ذهنی سابق خوانی و... به مخالف

هنري، به  2آفرینش  فن  این  استخدام  مصادیق  با  میشماراز  سبک  این  شاعران  که  رود 

تا عصر  جستن از آنبهره ها و با »رستاخیزي از کلمات« جریانی ممتد از هنجارگریزي 

به بهانداختهراهحاضر  میايگونهاند؛  آشناییکه  اصلی  منشأ  بند   قیدبیهاي  زداییتوان    و 

البهبرخ در  نیز  را  نیما  و  معاصر همچون سهراب سپهري  از شاعرانِ  ایشان ی  آثار  الي 

 3وضوح مشاهده کرد.به

ترین مهد تکامل این نوع از هنر بوده  دربار سالطین از آغاز شعر و ادب فارسی، شاخص 

نیز   است و ناگزیر عناصر و اصطالحات مربوط به آن، که با فضاي کلی ادبیات کالسیک 

است و با توّلد قالب غزل  اند، وارد ادبیات حماسی و سپس قصاید شده  تاّمی داشته سنخیت 

هاي هنرمندانه، رحل  ي قرن پنجم، به طرق مختلف و با دگردیسی کامل و صیقل در نیمه 

اند. عناصري با  داده امروز به حیاتشان ادامه به  اند و تا  اقامت در این فضاي تازه و رقیق افکنده 

اگر طی مراحل مختلف َگرِد ابتذال و جمود را بر چهره    4و با آن حجم از کاربرد  این قدمت 

طلبند که به  رو است که دست جادوي خیاِل شاعر را می ببینند، جاي شگفتی نیست؛ ازهمین 

ي هنِر شعر ببخشد، تا از این رهگذر، تازگی و پویایی، دوباره در  ها نقشی دیگر در صحنه آن 

سو به دلیل  شود. لزوم این امر در عصر رواج سبک هندي از یک ا دمیده  ه ي آن پیکر فسرده 

گیر عناصر غزل ازجمله عناصر دیوانی شده  ها پیش دامن ابتذال، تکرار و جمودي که از قرن 

و از سوي دیگر به دلیل ظهور شاعرانی که گریبان طبع خود را براي نیل به یک »معنی بیگانه«  
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می  زمان  چاک  هر  از  به کنند،  بیشتر  با  می نظر دیگري  هندي  سبک  شاعر  بنابراین  رسد؛ 

کند و نگارندگان این مقاله  زدایی به این گردگیري هنري اقدام می هاي آشنایی کارگیري شیوه به 

ها در حد وسع  قصد دارند با تکیه بر آثار شاعران معروف عصر مذکور، به بررسی این روش 

 خود بپردازند. 

 

 ی پژوهش پيشينه. 1. 1

شده در  آثار نگاشته  اند.زدایی در شعر پرداختهپژوهشگران بسیاري به بررسی ابعاد آشنایی

می را  زمینه  دستهاین  دو  به  دستهتوان  کرد؛  تقسیم  کلی  که  ي  هستند  آثاري  اول  ي 

اند. شناسی و غیره بررسی کردهعنوانِ موضوع نقد ادبی، بالغی، سبکزدایی را بهآشنایی

می مثال  کتاببراي  به  زبان  آشناییهاي  توان  پویایی  فرایند  و  محمدرضی  از سیدزدایی 

رستاخیز    ،(1368) موسیقی شعر  و فصول مربوط از کتب    ( 1393)  نیا و همکارانصطفويم

از بابک    ساختار و تاویل متنکدکنی،  از شفیعی  (1366)صور خیال  و    (1391) کلمات  

( اشاره کرد. اما  1388از میمنت میرصادقی )  ي هنر شاعرينامهواژه( و  1338احمدي )

آثار متعددي هستند کهدسته آثار شاعر یا شاعران مشخصی    ي دوم  این موضوع را در 

زدایی در شعر شاعران  آشناییهاي  توان به کتابها میي آناند که از جملهتحلیل کرده

( اشاره کرد.  1393از سعید پرهیزکاري )  سنگ بر دوش( و 1387از فروغ جلیلی )  امروز

ي غزنوي و  انی دورهاصطالحات دیوحسن انوري نیز مبحث عناصر دیوانی را در کتاب  

کتاب  1355)  سلجوقی در  امین  شریک  همچنین  و  مغول(  دوران  دیوانی    اصطالحات 

زدایی  مستقل و مستقیم، آشناییطور  حال پژوهشی که به  به  اند. اما تا( بررسی کرده1357)

 است.از عناصر دیوانی در غزل شاعران سبک هندي را بررسی کرده باشد، تدوین نشده 
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 بحث و بررسی . 2

   هاآن حواشی  و  مالئمات به  عناصر ذات از . تغيير توجه1. 2

ي سبکی غزل این  عنوانِ شاخصهتوان از آن بهزدایی که میهاي متداول آشناییاز شیوه

ها در خلق  ها به جاي توجه به خودِ آندوره یاد کرد، توجه به حواشی عناصر و پدیده

بدین را در  تصلویر و مضامین است؛  تکرار، خیال خود  از  براي رهایی  معنی که شاعر 

طریق نقبی به مرداب راکد این عناصر زده و این  کاربسته و از  جوانب اشیا و عناصر به

بهآن  شعرش  بستر  در  دوباره  را  شیوهانداخته  جریان    ها  این  بیگانهاست.  در  ي  سازي 

این دلیل که   موثر واقع شده است؛ به  ویژه عناصر سپاهی، بسیار ي عناصر دیوانی بهحوزه

به پیشین  ادوار  در  و...  ناوک  تیر،  کمند،  تیغ،  کمان،  همچون  عناصر  این  قدري  اغلبِ 

اند که مالل  شدههاي معشوق واقع  دستاویز شاعران در توصیف اجزاء، حاالت و زیبایی

ایجاد کردهدعمیقی   زدر خاطر مخاطب  براي  بنابراین شاعر سبک هندي  این  اند؛  ودن 

انگیز دست  اندیشد و به آفرینش مضامین بکر و تصاویر خیال ها میمالل، به حواشی آن

با توجه به عالقه و اهتمام شاعران سبک هندي به آفرینش مضامین و تصاویر  زند.  می

پژوهش دربارهبدیع،  چندانی  بههاي  شعري  عناصر  اغلب  در  که  شیوه  این  کاررفته،  ي 

ساز،  اینجا دو نمونه از مالئمات عناصر سپاهیِ پربسامد و مضمون  در  صورت نگرفته است.

 شود. مییعنی کمان و تیغ بررسی 

 ی کمان . خميازه1. 1. 2

دیوانی کمان در شعر    برجستهغزل پربسامدترین کارکرد عنصر    ي سبک عراقی سرایان 

تصویرکشیدن عضوي از اعضاي معشوق است که همانا ابروي اوست...گاهی نیز قد  »به

(. اما شاعر  151:1396کند« )واحدپور، پرداز تداعی می و باالي عاشق را در نظر شاعران غزل 

کند. یکی  میدان خیال وارد می به  سبک هندي جوانب دیگر این عنصر را برجسته ساخته و  

ویژه بعد از رهایی تیر  است که شاعر با  ن به هنگام تیراندازي، به جوانب، شکل کما   این   از 

ي  بازوان و صداي انسان به هنگام خمیازه، از آن به »خمیازه   ویژه به   پیوند آن با شکل بدن، 

 کند؛ مثاًل صائب در این بیت: کمان« تعبیر و در تصاویر خیالی استفاده می 
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 آغوشی آن قامت چون تیر خدنگ از هم

 

ایم  ي خشکی چو کمان ساختهما به خمیازه 

( 1368:2744)صائب،    

در کنار تصویر مبتذل تشبیه قامت معشوق به تیر، شکلِ همراه با صداي کمان به هنگام  

نصیب از وصال قرار داده و  آمیز عاشقِ بیي حسرتبه براي خمیازهتیراندازي را مشبه

ه خمیازه مصداق تسرّي اصطالحات  اطالق صفت »خشک« ب  است.تصویري بدیع آفریده  

دادن خمیازه بدان که از  با نسبت بخشی به کماني غزل است. شخصیتعامیانه به حوزه

رود، ضمن ایجاد تزاحم خیال، شاعر را در نمایش  میشمارهاي شاعران این دوره بهشگرد

مفهوم تحسّر و   این تصویر خیالی در بیان است. اي نسبتاً بیگانه از کمان یاري کردهجلوه

کرّات در شعر صائب و بیدل و گاه در اشعار دیگر شعراي این سبک خلق  نصیبی، بهبی

 است: شده 

م از براي دیگران داریم ما  ــداری  هـــهرچ  اي است ما چون کمان از صید خودخمیازه   قسمت 

( 1364:140)صائب،    

 بس که چون تیر گذشت از بر ما عیش شباب

 

آغوش کمان پیکر ماست  محو خمیازه چو   

( 1389:334)بیدل،   

ي کمان نه از سر حسرت، بلکه از سر ذوقی است که از سرکشیدن  گاهی هم خمیازه   

 ؛ استشده    ي معشوق که براي او در حکم میِ ناب است، حاصلوسیلهخون عاشق به

 اب است ـــم می نـــدر مشرب بیداد تو خون

 

ه خمیازه درافکنده کمان را ـــز ذوق بـــک   

( 1389:81)غالب دهلوي،    

 داری تيغ . آب2. 1. 2

هر شاخه در  که  است  عناصري  از جمله  سبک  تیغ  شاعران  خیال  بارورِ  درخت  از  اي 

شدنی  ي این عنصر نیز به سهولت اثباتتوان از آن سراغ گرفت؛ اما آنچه دربارههندي، می

داري تیغ  است، چیرگی مالئمات و جوانب، بر اصلِ آن است. یکی از این مالئمات، آب

به مض  بیگانه مون است که شاعران عطش خود  با آن  آفرینی و  نیز قدري  سازي تصاویر را 

هاي تداعی خیال  اند؛ بنابراین، این موضوع جایگاه مهم و بسامد فراوانی در شبکه نشانده فرو 
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هاي مختلف تجّلی یافته است؛ از جمله: آب  اغلب شاعران سبک هندي پیدا کرده و در جلوه 

 سازد: ور می د و آتش عشق را شعله کن تیغی که با نقض خواصش، کار روغن را می 

 ش ما آب تیغ ــ ند بر آت ــکن میـــکار روغ

 

م دایم بر سر جوشیم ما  ـــون منصوریـــخ 

( 1364:144)صائب،    

دلیل این ویژگی،  که گاه بهبودنش خیال شاعر را ربوده؛ چنانتیغی که سکوت و ساکنآب  

هاي شاعر  شناور است: و همانند کشتی غماي در آن  سان سفینهدر تصوّرات او جوهر، به

 امیدي نیست که به ساحل برسد.

 من کشتی چشم بر راهم که ساحل غم مباش اي 

 

ش در آب ساکنی دارم ـــ ر تیغــبه سان جوه   

( 1359:304)واعظ،   

هاي بلند عاشق براي اجتناب از دلگیري معشوق  و گاه با الگوپذیري از این سکون، گریه

 گراید:  به خموشی می

 ن تا دلش گرفت ـــي مهـــهايِ گریاز هاي

 

و آب تیغ سرشکم صدا نداشت  ــر چـــدیگ 

( 1336:109)کلیم،   

هنر  گرفتاري صاحب  گرِتیغی که گرفتار زنجیر اسارت جوهر است و تداعی  و باالخره آب

 در دام هنر خویشتن:

 ر دام ره آزادگیستـــب هنـــ رد را کسـم

 

پاست    زنجیر   را   تیغ  جوي   آب   جوهر  وجــم 

( 1389:256)بیدل،   

به مدد غریبکه مشاهده میچنان سازي وجوه تشابه، شود، در اغلب شواهد، شعرا 

اند و استعمال  کاربستهاي در کاربرد آن بهتازهي عنصر تیغ، طرز  به این وابسته  توجه  توأم با

تیغ بهآب اغلبِ  قدري در شعرشان فزونی یافته که در ردیف موتیفداريِ  هاي شعري 

 است.آنان قرارگرفته 

بخشی خیالی به آن از طریق توجه به حواشی و زدایی از عنصر تیغ با وسعتآشنایی

ویژه بیدل، در برخی موارد  نِ طرز خیال بهداري آن، در آثار شاعرامالئمات ازجمله آب

بیدل، ي کتابِ  نویسنده  کهچنان؛  است  ي اعتدال و میل به افراط بودهتوأم با عدول از جاده
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»اگر تیغ یکی از صفاتش آبداربودن است،  نویسد:  در توجیه آن میسپهري و سبک هندي  

تیغ شناوري . آب ممکن است گوارا یا ناگوار باشد.  کندها میشاعر هندي در آب این 

در  معشوق  تیغ  آب  است  ممکن  ایضاً  ببیند.  آن  در  را  خود  است شاعر عکس  ممکن 

رویارویی با تف و گرماي خون عاشق، تبخیر شود و به آسمان برود. آب تیغ ممکن است  

شهیدان  توان  گوید، حتی میگونه که بیدل میبندي و تصفیه هم بشود و با این آب آنجیره

 (. 37:  1368)حسینی،  5را هم وضو داد«

 

 خوانی. مخالف2. 2

ي غیرعرفی نگریستن و  خوانی یعنی داستانی، موضوعی یا مضمونی را از زاویه»مخالف

خالف دربارهبه  عادت  داوريآمد  آن  مخالفي   . میکردن...  را  شکستن  خوانی  توان 

تلمیح پیشین در  ادبی   پردازيهنجارهاي  نرم  از  انحراف  یا  مرسوم و متداول گذشتگان 

ها  (. این شیوه، نوعی عصیان شاعرانه علیه اساطیر و سمبل64:1384آذر،  دانست« )حکیم

دار هنجارشکنی و فراتر از آن، هنجارستیزيِ سبک هندي فرصت  است که در فرایند دامنه

یافته   بیشتري  بدینتجلّی  ک است.  براي  کرده    ه عادتمعنا که شاعر سبک هندي  است 

به هدفِ هنجارگریزي، عکس و خالف پدیده افزوندستیابی  را  از ذات آنها  ها در تر 

شود، از اینکه  ها، اساطیر و قهرمانان مواجه میي خود نشخوار کند، وقتی با سمبلمخیّله

اش به این  هاي خیاِل عاصیاي ندارد؛ بنابراین با سرپنجهها نیز درافتد، هیچ واهمهبا آن 

ها به مخاطب عرضه  اي مغلوب از آنیازد و در مضامین شعري خود، چهرهمیکار دست  

شود؛ زیرا مخاطب  زدایی نایل میو از این رهگذر نیز به مقصود خود در آشنایی  6کند.می

ي  ي استیالیشان سالیان مدید در عرصههایی که سایهي شکست اساطیر و سمبلبا مالحظه

بوده    شعر و ادب اش سرشار از لذت هنري  شود و ذائقهاست، دچار حیرت میپایدار 

خورد. تصرف  میچشمگردد. این شیوه در شعر صائب تبریزي و بیدل دهلوي زیاد بهمی

 ي کلی تقسیم نمود.  توان به سه گونهي عناصر دیوانی را میخوانی در حوزهمخالف
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 هایی از نوع عناصر دیوانیسمبلخوانی با . مخالف1. 2. 2

اند که شاعران سبک  ها نماد مفاهیم گوناگونی گشتهدر بین عناصر دیوانی برخی از آن

با دستبرد در وجهه کشیدن آن مفهوم نمادین توسط آن ها، یدکي سمبولیک آنهندي 

 نمایند:کلی نقض میکشند یا بهعنصر را به چالش می

 سوي عدم راهبر است م  ــت خـــ پیر را قام

 

سیرتر است  ی است که از تیر سبکــ این کمان 

( 1370:3455)صائب،   

 ام چون هالل از پیکر خم سربه گردون سوده

 

نگین ـخات   و شأن  عزّت  دلیل  اینجا  است  م 

( 1389:1152)بیدل،   

 م ـــاي وادي عشقــــ هر بوالعجبیــــ اسی

 

کمند آنجا د در ره  ــــ د، دام نهـــ ه صیــــک   

( 1364:281)صائب،    

بار نه در مقابل  عنوانِ عنصر دیوانی و نماد سرعت، اینترتیب، تیر بهدر شواهد باال، به

است و کمان در  شده  کمان، بلکه در مقابل خیال شاعر و قدرتِ تصویرسازي او تسلیم  

سیر، گوي سبقت را از او ربوده است؛ در بیت دوم نگین که در ادب فارسی نماد   سرعتِ

گرداند، عنصري فرض  اشتهار است و حتی با نشستن بر پشت خاتم، آن را نیز مشرّف می

عنوانِ سمبل دام و گرفتاري، در ادب  شده که عزّتش را مدیون خاتم است؛ کمند که به

جنایت« اسیر خود ساخته است، خود جرم و بیرا »بی  شماريها و سرهاي بیعاشقانه، دل 

هایی  هاي زیر نیز محتسب و عسس، سمبلترتیب در نمونههمینافتد. بهدر دام صید می

گساري، باژگونه در میدان خیال  زدن بساط مستان و سبوشکنی و مبارزه با بادهبراي برهم

ت را بر دوش گرفته و به خانه  آراي میخانه است و مساند و یکی بساطشعرا ظاهر شده

برد و شاعر امید دارد که گردن دیگري با دو دستِ سبو شکسته شود و جوشن، آن می

تنها تاب مقاومت در مقابل  هم جوشن داوودي که مظهر سرسختی و استحکام است، نه

 است: شده راهی براي عبور آن تلقی ناوک را ندارد بلکه شاه

 روده صدجا میــدر نمازم دل ز مخموري ب

 

م شد محتسب میخانه را آباد کن  ـه گـــقبل 

( 1389:265)نظیري،    
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 ات پايِ رفتن نیست ــــوي خرابــمرا ز ک

 

ه خانه برد محتسب به دوش مرا  ـــر بـــمگ 

( 1364:304)صائب،    

 س به دو دستـــ اجابتی ندمید از دعاي ک

 

ر سبو شکند گردن عسس به دو دست  ـــمگ 

( 1389:186)بیدل،   

شاه اینجا  داوودي  است جوشن  ناوک   راه 

 

محک  دل  بپوش  ـــاز  پیراهن  زیر  در  زره  م 

( 1368:2371)صائب،    

 سازی آثار یا صفات  خوانی با عناصر دیوانی با وارونه. مخالف2. 2. 2

  بدان   عناصر  که   را  صفاتی  و  آثار  خالفِ  شاعر  خوانی این است که نوع دیگر از مخالف

رسد،  نظرمیدهد. این شیوه در ظاهر نوعی پارادوکس بهمی  نسبتها  آن  به  دارند،  اشتهار

شویم که مرزهاي روشنی با پارادوکس دارد؛ زیرا حاصل فن  اما با دقّتِ نظر متوجه می

شده  دادهخوانی، صفت نسبتپارادوکس اجتماع نقیضین است؛ ولی در این نوع مخالف

خوانی،  ، با ذات آن در تباین است و درواقع این نوع مخالفشده از آنبه عنصر یا اثر صادر

حاصلِ سرکشی خیالی از پذیرش خواص عناصر است و در این عرصه است که خنجر، 

گونه که فتح با لشکرِ شکسته حاصل  رفوگرِ زخم است و تیغ مانع چکیدنِ خون؛ همان 

 پذیرد:شود و شمشیر از زنگار جوهر میمی

 ش گر باشدت رفو کن ه حال زار ــرحمی ب

 

م دل حزین را با نوک خنجر خویش ــــزخ   

( 1350:376)حزین،    

پنجه از  توان  کی  صیادي رهایی  گیراي   ي 

 

دارد ون ما را از چکیدن بازمیــکه تیغش خ   

( 263)همان:   

 گردان شد شود هرکس ز دنیا رويمظفّر می

 

آید  ن پیکار فتح از لشکر برگشته میـــدر ای 

( 1366:1552)صائب،   

 ن خسان ــــن از طعــفزاید رونق قدر ممی

 

شود ن مرا زنگار جوهر میـــغ تمکیــــتی   

( 1389:521)بیدل،   
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 ها خوانی سایر سمبل. کاربرد عناصر دیوانی در مخالف3. 2. 2

از ذات عناصر صورت نگرفته است؛ بلکه این عناصر در    مستقیم طورخوانی بهگاه مخالف

فرایند مخالف از سایر سمبلتکوین  پذیرفتهخوانی  نقش  و  ها  اند؛ همانند سالحِ خنجر 

 گیري در ابیات زیر:بستن و باجخدمت اصطالحات کمرِ

 طاقتی با ادب سرکن به خوبان ورنه در بی 

 

ع را خنجر شود  ـــلوي شمـــبال پروانه گ   

( 751)همان،   

بندد که شمع آنجا کمر در خدمت پروانه می  پروري دارد مغان خوش خاک عاشقخرابات

( 1366:1406)صائب،    

 رد ــــون گیـــ ي ما باج ز مجنسر شوریده

 

را والی کرد ـــکت درد مـــق در مملـــعش   

( 1350:303)حزین،   

ي  کنندهعنوانِ عاشق و فانی و معشوق و هالکب بهترتیها، بهپروانه و شمع و روابط آن

بار دچار تغییر جایگاه  دار در ادب فارسی، اینعنوانِ یک موتیف پرکاربرد و ریشه عاشق به

تعبیري واسوختگشته بهاند و در  بال پروانه  عنوانِ خنجري بر گردن شمع فرود گونه، 

خدمی در  کمربسته  حالت  به  را  شمع  پروانه،  یا  میآید،  خویش  بدینمت  و  گونه  بیند 

عنوانِ مظهر شوریدگی  کند و مجنون بهي این معشوق سنگدل را تالفی میآزارهاي دیرینه

شوریدگی برابر  شاعر، شکستدر  مخالف  هاي  این  شاعر  و  تعبیرِ  خورده  با  را  خوانی 

 است.  طرزي بلیغ ادا نمودهگرفتن« بهدیوانیِ »باج

 

 سازیِ عناصر دیوانیمعانی ظاهری کنایات با قرینه ی. اراده3. 2

  از دیگر شگردهاي شعراي مذکور این است که با تأویلِ عبارات کنایی به معانی حقیقیِ

به دریافت معانی کنایی آن عبارات   خود، بهت و حیرت مخاطب را که در طول زمان 

آمدِ عادت« تحریک  انگیزند و ذوقش را با نوعی دیگر از »خالفاست، برمیعادت کرده 

ي خود، شاعر را در این کار هنري  نمایند و گاهی عناصر دیوانی به دلیل استعداد نهفتهمی

ي  بار نه براي ارادهشدن در کنایات، اینواقع  اصر از رهگذرِ قرینهاند؛ این عنیاري نموده
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ي مخاطب، خود نیز، از این خیال  وسیلهي معناي حقیقی بهمعناي کنایی که براي اراده

شود؛  ها به بیگانگیِ نسبی بدل میبندند و الفت مخاطب با آنگریزِ شاعر طرفی میعادت

 که در بیتِ چنان

 ارون جز تالش نام نیست مطلبم زین نعل و

 

ام ق از نام در ظاهر اگر دل کندهـــ چون عقی   

( 1368:2566)صائب،    

مندي از استعداد  کندن« به معنی قطع عالقه، با بهرهدار »دل شاعر از عبارت کناییِ ریشه

را    بر عقیق   سالطین   نام   سازي آن، معناي حقیقی آن یعنی حّکاکی عنصر دیوانی عقیق و قرینه 

اش در این عمل واقف بوده است و از آن با  دستی اراده نموده و گویی خوِد او نیز بر چیره 

عنوان »نعل وارون« یاد کرده و مرادش فریفتن ادراک مخاطب براي منع او از دسترسی آسان  

عبارت    کنایی   مفهوم   سازي است. تضاّدهاي مهم بیگانه به مقصود خویش است که از شاخص 

  ي سلطان آوازه   و   نام   نشر   که   نگین   ي وجودي فلسفه   با   نام«  از   کردن عالقه »قطع   نی یع   مورد نظر 

 است. است، نیز بر گیرایی این تردستی شاعرانه افزوده    حکومتی   اقلیم   در 

ترتیب در معانی کناییِ آوازه،  عبارات کنایی »نامداري«، »دردسر« و »سرگرمی« به 

قدري با معناي حقیقی خود بیگانه  در کاربرد خود در زبان، به   بودن گرفتاري و مشغول 

مکتب زبان فارسی نیز که با صناعات   خوانِ اند که این معانی حتی به ذهن ابجد شده 

می  متبادر  ندارد،  چندانی  الفت  و  ادبی  حشر  جریان  در  مذکور  شاعران  اما  شوند؛ 

آن  عبارات،  و  کلمات  قرینه رستاخیز  یاري  به  را  همچون  های ها  دیوانی  عناصر  از  ی 

گیرند، یا با توجهی آشکار به  کارمی خاتم، نگین، افسر و کاله، یا در معناي حقیقی به 

کنند و از  ها، ذوق مخاطب را به تجسّم تصویر دوپهلو تحریک می معناي حقیقی آن 

دمند و از رخ عناصر دیوانی دخیل  اي در این کنایات مبتذل می این طریق، نفس تازه 

 هایی از این شیوه: زدایند. نمونه گرد عادت می   نیز 

بیــــنام نمیسیهداري  به دست بختی   آید 

 

است  در سیاهی غوطه بهر نام، خاتم خورده   

( 1365:567)صائب،    
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 یکدگر   اـب  آسودگی  و  دولت  دارد  گــــجن

 

  گذار   افسر  سر  ز  سر،  درد  ه ـــب  یــــآیبرنمی 

( 1368:2202)صائب،    

 تن ده به تیغ جور گرت شهرت آرزوست 

 

ه زخم خورد نگین، نامدار شد  ـان دم کــــک 

( 1336:200)کلیم،   

 ها ي نگینی هست بر جبههــــچین کدورت 

 

 ر نباشد ـــدردسبی  داريــــ ل نامــــتحصی  

 ( 609:1389)بیدل،                               

 سروري ه از سر کاله  ـــخسروي خواهی بن

 

دردسري ر را افسري بهتر ز بیــــ نیست س   

( 1359:373)واعظ،   

 ان سرگرم دولت را نباشد راحتی ـــدر جه

 

کم نگردد دردسر تا این کالهش بر سر است   

(70)همان:   

شدن سر« و  بودن« و »دردِ سرِ« نگین در اثر حکاکی و همچنین »گرمناممعانی »حامل

عنوانِ معانی ِحقیقی کنایاتِ  حاصل از گذاشتن افسر و کاله بر سر، به  »دردسرِ« جسمیِ

»نامداري«، »سرگرمی« و »دردسر« در ابیات باال، خیال شاعر را با قراینی از عناصر دیوانی  

ي معنی حقیقی یا توجهِ  اند تا با ارادهنمودهیعنی، خاتم، نگین، افسر و کاله به خود جلب  

نی و با نوعی بازي شاعرانه، به تحریک ذوق مخاطب بپردازد و  ي چشمی بدان معا گوشه

طریقی انحرافی در کنار مسیر اصلیِ ادراکش تعبیه نماید. سایر شواهد متناظر به این فن  

 شود. هنري به اختصار و با ذکر معانی حقیقی و کنایی در ادامه ذکر می

 است  روشن نامداران  وضع ز مجنون يشیوه

 

  نیست؟   دیوانه   اگر  خاتم  د زن  کی   سر   بر  سنگ  

( 1389:875بیدل، )  

آمیز یا ندامت و برسرزدن« که کنایه از انجام اعمال جنونمعنی حقیقی عبارت »سنگ

نظر   شود، مدّي خاتم و عقیقی که از نوع سنگ بر سرش تعبیه میبدبختی است، به قرینه

در معناي حقیقی )حک نام بر نگینِ خاتم(، در ارتباط    شاعر بوده است. همچنین نامداري

 ي کالم. با خاتم، ابزاري گشته براي دوپهلوسازي آگاهانه
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 ی موجِ می باشد ـگیر مستغ عالمــام تیـــنی

 

ن نغمه را قندیل، نی باشد ــگ دلنشیــخدن   

( 739همان، )   

نیم »درشاعر  حقیقیِ  معنی  به  دارد  با  وارد  دل   نگاهی  »دلنشین«  کنایی  عبارت  از  شدن« 

 ي خدنگ. مفهوم کناییِ »خوشایند« به قرینه

 شهرت   زــــج  غرضی  ندارد  ترک  از  زاهد

 

 است   زر   به   پشتش   که   است   روایی   بهر   از   سّکه  

 ( 722:1365)صائب،                                  

کنایه  از  شاعر  »پشت قصد  اراده چیزي به ي  بوده    ي کردن«،  حقیقی  یعنی  معنی  است؛ 

 نمودن زر با خواباندن پشت سکه )از عناصر دیوانی( بر آن. ي منقش توجهی به آن با قرینه بی 

 رت لعل لب او در تابند ــــه از حســـهم

 

نیست؟    خاتم که چون    یست ک   زنان برسینه سنگ    

( 1336:138)کلیم،   

زدن« که کنایه از »ادعاي هواخواهی« است،  برسینهمعناي حقیقی از عبارت »سنگ  ياراده

 ي نگینی که از جنس سنگ است و برسینه خاتم نشسته است.به قرینه

 به کف نامد کسی را دامن شهرت به آسانی

 

سبب حاصل کند نامی  کند تا زین نگین جان می    

( 1389:1288)بیدل،   

 ي عزلت برون میارگوشهر ز  ـــ ار ســـزنه

 

نیام شد  ون میـــخ  از  برون  تیغ  خورد چو 

( 1367:1975)صائب،    

خوردن« که کنایه از تحمل مشقت و سختی و »نام« نیز که کنایه از  کندن« و »خون »جان 

 اند.آوازه و اشتهار است، در ارتباط با نگین و تیغ، در معانی ظاهري و حقیقی خود متجّلی شده 

 

 آفرینی با عناصر دیوانی. پارادوکس4. 2

زدایی و »از  هاي تکنیک آشنایییکی از ریزفن  پارادوکسیکال   تصاویر  و  خلق پارادوکس

ترین شگردهاي شاعري و کالم ادبی است؛ شگردي سخت زیبا و ترین و برجستهبدیع

)وحیدیان عبارت  294:1376کامیار،  رندانه«  ادبی،  شگرد  این  حقیقت  سخن  از  است  (. 

تر، حقیقتی را که جامع اضداد است، در  »متناقض با خود )حتی عبث( که در نگاهی دقیق



 17     ـــــــــــــــــ  میرجلیل اکرمی/زدایی از عناصر دیوانی در غزل شاعران سبک هندی آشنایی

 

جوالن خیال افسارگریز شاعران سبک هندي   (. با توجه به305:1380خود دارد« )کادن،

عرصه بیگانهدر  فنون  تمام  برهمسازيي  در  آنان  دستاویز  نیز  هنري  شگرد  این  زدن ، 

که از هر فرصتی در جهت  ايگونهي معنا شده است؛ بههنجارهاي منطقی زبان در حوزه

جویند. ایشان عناصري را که حتی در عالم  نشاندن اضداد بهره میدادن و کنارهمآشتی

انگیزند.  تحیّر مخاطب را برمینمایند که  رمند، چنان در هم ادغام میتصورات نیز از هم می

کنند،  که خود نیز اذعان میروند که چنانمیپیششاعران سبک هندي در این امر تا حدي به

طریق نیز به مقصود خود آید و ازایندرمی  7ي اضداد«نامهگاهی شعرشان به هیأتِ »صلح

رسند. آن دسته  ا میهزدنِ هنجارها و قواعد حاکم بر آنزدایی از عناصر با برهمدر الفت

اي فراتر، اتحاد نقیضِین  از عناصر دیوانی نیز که استعداد ایفاي نقش در اجتماع و در مرحله

اند و محمل خیال شعرا در بیان مضامین مختلف  را دارند، از این جریان به دور نمانده

 شود. ها ذکر و بررسی میهایی از آن اند. در اینجا نمونهشده

اي که امیر و سلطان به کسی  عنوانِ یک عنصر دیوانی، عبارت بوده از جامهبهخلعت،  

بخشیده و تشریف عبارت بوده از »آنچه پادشاهان و سالطین براي اظهار عاطفت و  می

ي استفاده از برخی  دادند و این لفظ شامل خلعت، القاب و اجازهبزرگداشت به کسی می

سازي دو نقش  (. شاعران سبک هندي با برجسته26:1355شده است« )انوري،  اشیا می

کرامت و  وجهه  و  خلعت  صاحبِ  پوشش  یعنی  عناصر  این  او، اساسی  به  بخشی 

ها، دو نقیض ذاتاً همدیگر را  اند، گاه در این پارادوکسهاي جالبی خلق کردهپارادوکس

 ابیاتِ ها ناقض یکدیگرند؛ براي مثال در کنند و گاه از حیث صفات و وابستهنقض می

 ت عریانی از خودیم ــالش خلعـــما در ت 

 

پا مپیچ   و  همه بر دسته اینــر جامـــ اي فک   

( 1359:135)واعظ،    

 ا مباش ــــگاه صورت دیبظاهرم گو جلوه

 

سان تشریف عریانی مرا  ود آیینهـــس بــــب 

(1364:94)صائب،    

 اه خود ــــا ببینی دستگ ـز پیراهن برون آ ت 

 

ي دریاست از تشریف عریانی  آیینهاب  ــحب 

( 1389:1308بیدل، )  
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نقیض هم   ذاتاً  به ویژگی پوششی( که  توجه  )با  یا »تشریف«  »عریانی« و »خلعت« 

به دربرگرفتههستند،  را  یکدیگر  تنگی  به  لفظ هم،  در  معنا،  ترکیب    اندسان  قالب  در  و 

 اند و در شاهدِ اضافی، قدرت تخیل شاعر را در صلح اضداد، نمایان ساخته

جامه عریانی جنونم  تشریف  از  دارد   واري 

 

   گردد که گر یک رشته بر رویش فزائی تنگ می  

( 498همان: )  

ي  « ضمن داشتن شرایط مذکور، هم به لحاظ کاربرد با وابسته نیز ترکیب »تشریف عریانی 

)جامه  عددي  جامه ناسازگوِن  یک  شیوه واري:  دیگر  از  که  عریانی(  تشریف  هاي  گون 

اي اضافه  نکردن رشته شود و هم از حیث اینکه شاعر اّدعاي تحمل زدایی محسوب می آشنایی 

کند، حامل بار پرحجمی از خیال ظریف  وار مطرح می نشاِن این جامه از تار را بر وجود بی 

است. نقض ذاتی بین خلعت و عریانی از آن جهت است که حقیقِت وجود عریانی، مساوي  

مفهوم، در صفت صورت  این دو  بین  نقض  نیز  نبود خلعت. گاهی  با  است؛    گرفته   است 

 هاي »تشریف رسوایی« و »خلعت رسوایی« در ابیاتِ که با دقت در ترکیب چنان 

بر دیوانه  زندهبرا  اي تشریف رسوایی است 

 

چاک صحرا را  که از زور جنون سازد گریبان 

( 1364:172)صائب،    

 ه عشق خلعت رسوایی آوردــــا کــــآنج

 

 اک ندارد رفو کنند ــه چــــ ی کـــــپیراهن 

 ( 536:1389)بیدل،                               

که وجود پوششی که براي صاحبش رسوایی آورد، ناممکن نیست؛ لکن    شویم متوجه می   

خلعت که نوع خاصی از پوشش است و مفهوم تشریف و آبرو را به ُیمن صدور از دستان  

سالطین و حّکام، در خود نهفته دارد، با رسوایی ناسازگار است. دستبرد خیال در نوع اول،  

عنواِن  نیز استخدام عناصر دیوانی در قالب تشبیه و به ي اخیر است. گاهی  بیشتر و فراتر از گونه 

 هاِي زیر: است؛ براي مثال در شاهدمثال گرفته نماها صورت توجیهی براي متناقض 

 چون خدنگی که کند دست در آغوش کمان 

 

آمدن است  کنار  رـن بهــــن م ــــرفتمیانبه   

( 1365:743)صائب،    
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 ز تنهایی مرا   ردمـــــ رت مـــ ارد کثـــبرنی

 

ان لشکرم چون رایت از لشکر جدا ـــدر می   

( 1364:6)صائب،    

شدن سریعش از آن و همچنین  کردنِ خدنگ و دور  کمان  آغوش  در  تواترِ عملِ دست

فرد و  توجیه برجسته  ضمن  لشکر،  میان  در  حضور  حین  در  لشکر،  از  رایت  بودن 

بهرِ کنارآمدن« و »تنمیانهاي »بهپارادوکس هایی در حین بودن در متن کثرت« در رفتن 

بر عناصر  است. عالوه  پروردن تناقض و افزودن بر غناي خیالی آن، شاعر را یاري نموده

ي  وسیلهها بهي آفرینش پارادوکسعنوانِ خمیرمایهدرباري، اصطالحات این حوزه نیز به

 که در شواهدِ شعراي سبک هندي استفاده شده است؛ چنان

 ه او را با ما ــم کــــر نازیــــافسونگ محو  

 

ی است که آهنگ بیا خیزد از اوــــدورباش   

( 1389:338)غالب دهلوي،     

 دماغان را نرنجاندن به صحبت منت است بی

 

تقصیرخدمت،خدمت است    دوستان پیش عزلت    

( 1365:488)صائب،    

ي  وسیلهافراد از محضر سالطین به  از اصطالح درباريِ »دورباش« که مفهوم دورکردن

خیزد و »خدمت« که معادل مفهوم پرستاري  گویان را دارد، آهنگ »بیا« )جذب( میبردابرد

هاي دیگري همچون  یابد. پارادوکسو بندگی شاهان است، با تقصیرِ خدمت عینیّت می

ي  یغ خفته کسی«، »ت کاستن«، »لشکر بیي جانکسی«، »حصار همواري«، »وظیفه»حشمِ بی

 شود: ها بسنده میاند که به ذکر شواهدي از آنشدهي عناصر دیوانی بنا نهاده  بیدار« بر پایه

 د است ــــت سخت بلن ــکسیگرد حشم بی 

 

رون آ علمی نیست در اینجا  ــ ش بـــ از خوی 

( 1389:80)بیدل،   

 باشد اري آدمی را به ز همواري نمیــحص

 

باشد  خواري نمی چون ترک خون   جوشنی دعاي    

( 1366:1517)صائب،    

 طالع از زالل خضر خون خورد که شمع بی

 

ه ز فیض سحر گرفت ــ ن وظیفــــکاستجان   

( 1336:152)کلیم،   
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 کسیستن بیــــپادشاه ملک فقرم لشکر م 

 

ب نهادن پاي، اورنگ من است  ـــ از سر مطل 

( 1359:95)واعظ،   

 ه سحرخیز جنگ ــــگشتار  ــگر روزگفتنه

 

ي بیدار باش شب چو رسد همچو تیغ خفته   

( 1384:163)طغراي مشهدي،    

 

 آفرینی با عناصر دیوانی در قالب اسلوب معادالت. مضمون5. 2

از    است  یابی است و مضمون عبارتمحور اصلی غزل سبک هندي مضمون و مضمون

ي کلی است که در  واحد و »موضوع همان مطلب شعارگونه  طُرق مختلفِ بیان موضوعِ

که آن را در مصراع بعد محسوس و تبدیل به شعر  شود و همینها بیان مییکی از مصراع

)شمیسا،کنند، مضمون می به190:1370شود«  و  هندي  بیان شاعران سبک  در  آن (.  تبعِ 

شود و  مصرع« یاد می»پیششعارگونه با عنوان    مصرع  از  شناسان و منتقدان ادبی،سبک

شود که در صورت تکامل ادبی از حیث داشتن  مصرعِ حاوي مضمون »مصرع« نامیده می

آفرینی،  ي ویژگیِ مضمونیابد. در سایهي »مصرع برجسته« ترقّی میعنصر خیال، به رتبه

بیگانه نیست و معتقد  شاعر در  اتمام مضمون  بندِ  ندارد و در  سازي معنایی محدودیتی 

بیان  8توان سخن از زلف یار گفت«ست که »یک عمر میا این اعتقاد، معانیِ  با  شده  و 

آفریدن مضمونِ متقارن، دگرباره و  وسیلهبه به کمک  نیز  را  متقدّم  بزرگترین شعراي  ي 

شده  مندي از معنی بیانکند. براي مثال صائب با بهرهتر و ناآشناتر بیان میطرزي غریببه

 فظ:در بیت زیر از حا 

 ر چه پیرم تو شبی تنگ در آغوشم گیر ــگ

 

 ار تو جوان برخیزم ـــه ز کن ـــا سحرگــــت  

 ( 272:1390)حافظ،                            

 مضمونی تازه آفریده است:

نازک  اندامان جوان گردد کهنسال از وصال 

 

بالد  کشد در بر چو ناوک را کمان بر خویش می    

( 1366:1520)صائب،    
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ویژه از نوع  اوصاف، امکان افتادن در کمند خیال شاعر، براي تمام عناصر )بهبا این  

پایه متجلّیملموسات( جهت  و  بکر  در جامه ریزي مضمون  ي  ساختنِ وحدتِ موضوع 

لحاظ قدمت حضور  مضامین وجود دارد و این امر، براي عناصر اصیل دیوانی به  کثرتِ

طریق در جویبار  ها، غنیمتی است تا بدینزدایی از آني شعر و ضرورت آشناییدر عرصه

 ي شاعر غوطه بخورند و گَرد کهولت از خود بزدایند.  جاري اندیشه

آشناییشعله مضموني  با  سبک  زدایی  غزل  در  عالوه سازي،  دامن  هندي  محتوا،  بر 

ها بر محمل اسلوب معادالت  آفرینیکه اغلب مضمونجهتاست؛ بدانقالب را نیز گرفته  

  وفور شعراي سبک هندي از آن استفاده است و بهیافته  که نوع مترقّی تمثیل است، صورت  

بهکرده استطورياند؛  و  تصویرگري  ابزارهاي قوي  از  که  ادبی  »این شگرد  هاي  دالل که 

(. 89:1395آذر،  ي شعر سبک هندي است« )حکیمهاي برجستهشاعرانه است، از ویژگی

تمثیل و  هاي اخیر و در کتب بالغت، نقد و سبکتا سال  بین  شناسی مرزهاي روشنی 

کدکنی، ضمن مرزبندي دقیق  بود؛ ولی محقق معاصر، شفیعینشده    اسلوب معادله ترسیم

نویسد: »تمثیل در معنی دقیق آن، که محور خصایص سبک  بین این دو فن بالغی، می

ي دو جمله مورد بررسی قرار گیرد و تقریباً آنچه  تواند در شکل معادلههندي است، می

لحاظ نوعی شباهت میان دو اي است که بهاند، معادلهمتأخّرین بدان تمثیل اطالق کرده

گوید و در مصراع  ل چیزي میسوي بیت )دو مصراع( وجود دارد و شاعر در مصراع او

دوم چیزي دیگر؛ اما دو سوي این معادله از رهگذر شباهت قابل تبدیل به یکدیگرند و  

  : ب1366  کدکنی،شاید براي جلوگیري از اشتباه بتوان آن را اسلوب معادله خواند« )شفیعی

و  دهد  ي ساختاري و نحوي نیز انجام می. همچنین وي این مرزبندي را در حوزه(84

شود، مصداق اسلوب معادله نیست. عنوانِ تمثیل آورده مینویسد: »تمام مواردي که بهمی

اسلوب معادله این است که دو مصراع از نظر نحوي کامالً مستقل باشند. هیچ حرف ربط 

آن دیگري  چیز  یا  بهیا شرط  فقط  )نه  معناً  حتی  را  به ها  لفظ(  نکند«  لحاظ  مربوط  هم 

 (.63الف:1366کدکنی، )شفیعی
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با فروپاشی محور عمودي غزل و درنتیجه استقالل معنایی بیت و   در سبک هندي 

تنها یک تفنّن که یک ضرورت  حتی مصراع و ایجاد تزاحم خیال، استخدام این فن هنري نه

ترین شکل براي بیان مفاهیمی  فشرده  است؛ زیرا شاعر مجبور است به روش تمثیلی و به

مصادی دارد،  ذهن  در  حکیمکه  )رک.  نماید  عرضه  و  استخراج  خارج  عالم  از  آذر، قی 

شده در قالب اسلوب  (. درهرحال کاربرد عناصر دیوانی در مضامینِ پرداخته101:1395

هاي  معادالت، در غزل سبک هندي بسامد بسیاري دارد و این نوعی گریز از انحصارِ شیوه

سبک بهتصویرسازي  که  است  پیشین  اختصاهاي  رعایت  نمونهجهت  ذکر  ر،  با  هایی 

 شود.موضوع و مضمون متناظر برهم ارائه می

نکردن سلطان به شکار الغر و سانِ توجهاعتناي عشق )معشوق( به عاشق نزار بهبی

 بخشیدن آن به مالزمان: 

 عشقم بهشت و افکند در پیش درد و محنت

 

ار الغر بخشد مالزمان را ــــ ان شکــــسلط   

( 1308:4)عرفی،    

نبودن لشکري بر ارزش جنس  اعتنایی معشوق به ارزش دل عاشق، در مقابلِ واقفبی

 یغمایی: 

 گرترک چشم رهزنت نشناخت قدردل چه شد؟ 

 

برده را؟ غارت قیمت چه داند لشکري جنس به    

( 1336:96)کلیم،    

پاک در  عشق  شحنگی    سازيقدرت  به  دزدِ  توان  مقابل  در  هوس،  و  هوا  از  دل 

 ساختن عالم: شده، در امنگمارده 

 ا ازد ز هوس پاک، دل آدم رـق ســـعش

 

چ  راـــدزد  عالم  کند  امن  شود  شحنه  ون   

( 1364:252)صائب،    

فسان    شدنشدنِ تیغ با کشیدهترنشدن بدنژادي با ریاضت، در مقابلِ تند و برندهزایل

 بر آن: 

 بدگوهري محال است کم گردد از ریاضت 

 

کشیدن  غ از فسانــ د آب تیـــ روي ُتنُک ده 

( 1389:1124بیدل، )  
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پردازي در سبک هندي را از جوانب مختلف و  سازي عناصر دیوانی با اسلوببیگانه

این    توانطور مستقل میبه از  به یکی  اینجا  بررسی کرد؛ اما جهت پرهیز از اطناب در 

پردازي شاعران رویکرد اعتدال با شاعران  شود: تفاوت بین طرز اسلوبجوانب، اشاره می

طرز خیال. در رویکرد اعتدال به محوریت صائب، توجیهِ معنی با مصراعِ حاوي مضمون  

نزدیکمنطقی و  گزارهتر  به  است؛تر  ریاضی  با  درحالی  هاي  خیال  طرز  رویکرد  در  که 

اثبات  روشنی قابلتر است و گاه در عالم محسوسات بهمحوریت بیدل، این توجیه خیالی

آن در  که  نمونه  چند  امر،  تبیین  براي  در  نیست.  واحد  عنصر  یک  از  شاعر  دو  هر  ها 

 شود:  ، ذکر و بررسی میترتیباند، بهکردهسازي با اسلوب معادله استفادهمضمون

صائب  گرفتن  به  کم  نشود  لب  زان   بوسه 

 

نگی  نقـــاز  بسیارـــ ن  ز  نشود   زدن کمش   

( 1367:1743)صائب،    

 خورد حرصی که دارد احتشام سنگ را هم می 

 

است نام  روز اول طعمه از جزو نگین کرده   

( 1389:1050)بیدل،   

مظلناله استقبــــي  ظالم  ــــوم   کند میال 

 

آید برون ان پیش از نشان فریاد میـــ از کم 

( 1364:2981)صائب،    

کج از  مدارا  افسون  ایمنبه  مشو   اندیشان 

 

ها را  دارد کمانر میـــ ن تیـــتواضع در کمی   

( 1389:98)بیدل،   

 پست عالم شکوه کافرنعمتی است   و  از بلند

 

همواري  این  یافت    تیغ  ناهموار  سوهان  از 

( 1365:679)صائب،    

 آلود او ایمن مباش دل از مژگان خوابـــبی

 

ها چشم از کمین خواب تیغ  هـــگشاید فتن می 

( 1389:879)بیدل،   

وگذارِ اندیشه در حریم محسوسات و روابط منطقی  اقتضاي فن اسلوب معادله، گشت

پدیده و  این  اشیاء  و  است  مضمون  خلق  براي  بیدل،  ها  خیال  جوالن  حتی  ضرورت، 

است. این مسئله را  کرده    حدّ زیادي مهار  ترین شاعر سبک هندي را نیز تاسوررئالیست

ي  همه، شیوه  اینکرد؛ با  هاي حاوي اسلوب او به روشنی اثباتي بیتتوان به واسطهمی
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هاي  ظ تفاوتلحاکاربرد عناصر بین ابیات وي، با شواهدي که از صائب ذکر شد، ازاین

نشدن نقش نگین در اثر بسیار فاحشی دارد. در شواهد مربوط به صائب، مضامینِ تمام

ساختن تیغ با سوهان، اموري کاماًل  ي نشان و هموار شدن صداي کمان قبل از ناله زدن، بلند 

ها  ي آن شان در عالم واقعیت نیز ممکن و تبیین موضوعات به واسطه حسی هستند که وقوع 

من  نزدیک به  درحالی طق  است؛  به  تر  نگین  حّک  از  تعبیر  بیدل،  به  مربوط  شواهد  در  که 

ها  گشودن فتنه سازي به کمان و چشم ساختن ناِم حریص از آن، انتساب تواضع و کمین طعمه 

ي خیال، روابط  ي استداللی دارند، ضمن گسترش دامنه هایی که جنبه و خواب تیغ در مصراع 

 است. تر ساخته  رنگ وع و مضمون را کم منطقی در تناظر بین موض 

 

 جستن از عناصر دیوانی . خلق کاریکلماتور با بهره6. 2

دهه»واژه در  )کاریکلماتور(  کلمهي  دو  ترکیب  از  طنز  به  شاملو  سوي  از  چهل    ي ي 

به فارسی  کلمات  و  انگلیسی  )ترکمانیوجود    کاریکاتور  جهاندار،  آمد«  و  باراندوزي 

شده براي کاریکلماتور متنوع و متفاوت هستند؛ اما آنچه با بحث  (. تعاریف ارائه43:1391

ارائه با شواهد  و  داشته  ارتباط  بیشتر  که  حاضر  است  تعریفی  دارد،  تام  همخوانی  شده 

و نموده  ارائه  استخراج  گفته    حسینی  و  لفظ  یک  گوناگون  اضالع  با  »بازي  است: 

آمیز و گاه دلنشین یک مضمون از این بازي... که پیشینیان به آن نام کاریکلماتور  شیطنت

ي این فن در سبک هندي  (. وي همچنین ضمن تبیین ریشه48:1368اند« )حسینی،  داده

با کلمه و کاریکمی بازي  براي  ي ژنتیک بگیریم، لماتور شناسنامهنویسد: »اگر بخواهیم 

ناگزیریم سري به اداره سجلّ احوال سبک هندي بزنیم و بعد از مراجعه به این اداره که  

یابیم که آنچه  ي کسالت و دلتنگی نیست، درمیوجه مایههیچبرعکس ادارات امروزي به

ي منشور  ادهپاافتدهد، یکی از اضالع عادي و پیشمیاصل اساسی کاریکلماتور را شکل

پهلوي شعر سبک هندي است« )همان(. هرچند بسامد شواهدي از نوع عناصر دیوانی  چند

اند، چشمگیر نیست،  شدهزدایی واقعگونه از بازي با کلمات براي آشناییکه دستخوش این

هاي حاوي عناصري  شدنِ این سبک در ظهور کاریکلماتور، مثال لحاظ منشأ واقعلیکن به
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داشت با  چندکه  یا  خود  چندپهلویی  استعداد  در ن  دیگر  عبارات  یا  کلمات  پهلوسازي 

 شود:اند، در اینجا ذکر میرفتهکارکاریکلماتورها به

 ف خم ابرویت شود ـــا حریــت ت ـ دل کیس

 

 ان او ـــکشید از کم  هــــز نالـــنقاش نی 

  (1218:1389بیدل، )                       

ناوکش من   صورت  جرأت  نکشد  دل   از 

 

 ي بهزاد کنیدرم خامهــف اگـــ ه تکلّـــب 

 ( 503همان:  )                                 

 ن کم است ـــ در دل هزارناله به تحسین م

 

 کشمم تیر میــت المــــ اش صنعــــنق 

 ( 997همان:  )                                 

جستن از استعدادِ کشیدنِ  بیدل که در این عرصه پیشرو است، در شواهد فوق، با بهره

زه کمان و کشیدن ناوک و تیر از دل در مقابل »کشیدن« در معناي سردادن در ارتباط با  

کردن در ارتباط با »نقاش« و »بهزاد«، با  کشیدن ناوک و تیر از ترکش و رسمناله، بیرون

گرفته و اندیشه را بین گرایش به پهلوهاي مختلف کلمه سرگردان    بازي  تبحّر کلمات را به

و   یراندازيت   يزه کمان برا کشیدن درنظرگرفتن با و یرز بیت  در کهاست؛ همچناننموده 

 لشکرها:  سیاهی و غیرجنگی  مردان توسط  جنگی مردان کمان حمل

 ه دوش پیریست ــــ ها یکسر ببار خمیدگی

 

کشیدن  ان زور کمانـ ضعیفر ــــد بــبستن   

( 1124)همان:   

دوجنبه یُمن  به  قاصد،  دیوانیِ  عنصر  نیز  زیر  شواهدِ  یعنی  در  خود  کاري  مهم  ي 

»برگشتن« و »رسیدن« در تقابل با »برگشتنِ بخت« و »رسیدن ثمر باغ« ایفاگر نقش مهم  

 است:کاریکلماتورها شده 

 من کسی ز دیار تو برنگشت   تـ ز بخـــج

 

اش دي که سوي تو کردم روانهــر قاصــــه   

( 1382:268)واعظ،    

 رف پیام من گویند ــــدر آن حدیقه که ح

 

نیست  ــــثم  رسیدن  بود  قاصد  همه  اگر  ر   

( 1389:377)بیدل،   
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)لبه( تیغ و  بستن بر در و دمِ بستن شاهان به گنجینه، در مقابل قفلگونه است دل و همین

 دمِ )نَفَس( انسان در ابیات زیر:

 گو پاسبان به خواب طرب زن که خسروان

 

اند ر در گنجینه بستهـــــ ل بــــها چو قفدل    

( 667)همان:   

 ي ستم راد اي دل هنگامهــان برنتابــــج

 

رون مانند تیغ دم را ـــز بیــــه ریــــاز سین   

( 1389:92)غالب دهلوي،     

در ایهام مقصود اصلی    شده شباهت زیادي با ایهام دارد؛ امّا اوالً هرچند شواهد ذکر

یکی از معانی کلمه هست ولی اینجا هر دو یا چند پهلوي عناصر مقصود شاعر است و  

هرحال چه برخاسته از ایهام باشد یا قلب و تصحیف، سزاوار نام کاریکلماتور  ثانیاً »به

اش از حد تبسّم و ادخال سرور سطحی در دل مؤمن و غیرمؤمن  است و عمدتاً فایده

 (. 50:1368رود« )حسینی، میفراتر ن

 

 گيری نتيجه. 3

ي خود با دربار، همواره در ادب فارسی هنرِ شعر و شاعري با توجه به مالزمت دیرینه

است. قالب شعري غزل  آمده  حسابآفرینی عناصر درباري بهي فراخی براي نقشعرصه

شود. عناصري  ي قرن پنجم، مقصدِ گسیلِ این عناصر مینیز با آغاز حیات خود در نیمه

بودند. البته این  کرده  ویژه قصیده، باز  هاي قدیمی شعر، بهالبتر راه خود را به قکه پیش

ي  آفرینی، با گزینش عناصِر سازگار و تغییراتی بنیادین در حوزه ي نقش فراینِد تغییِر عرصه 

معنا که در این قالب نوبنیاد، عناصر مذکور، اغلب، معناي حقیقی  معنا توأم بوده است؛ بدین 

باري از  گذار در کران تا کراِن تخّیالت شاعر با کوله و و با گشت   نهند خود را به جانبی می 

کنند؛ لیکن  اي ارزشمند، تابلوي تصاویر شعرِي او را تکمیل می عنواِن قطعه معانی مجازي، به 

ي دوران اوج شکوفایی غزل در سبک عراقی، به دلیل کثرت استعمال و به  پس از تجربه 

از حیث  کارگیرِي شیوه  به به هاي مشابه  سان سایر  به   ، ي شاعران وسیله کاربردن صوِر خیال 

عناصر، در همان شکل و هیأت، براي شاعر سبک هندي که گریز از تکرار و ابتذال و خلق  
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سازي که  اي ندارد؛ مگر با بیگانه است، جاذبه   اش سایه افکنده بر اندیشه   معنی بیگانه و رنگین 

هاي  یازد و با تردستی می زدایی به این کار دست  ی هاي مختلف آشنای جستن از ریزفن با بهره 

سازي و سایر  ، مضمون سازي حواشی عناصر، خلق پارادوکس اي همچون برجسته شاعرانه 

ي شعر خود  ها کسوتی دیگر در عرصه اند، به آن شده   شگردها که در متن شرح و بسط داده 

بازار و دگرگونی    و   بار به کوچه طریق با تغییر پایگاه و کانون شعر از در بخشد و بدین می 

ي اشراف جامعه  اساسی در نوِع مخاطب این هنر، عناصري که از فخامت و تعّلق به طبقه 

زدایی شاعر و با تحول اساسی در  افتند؛ بلکه با هنِر آشنایی برخوردارند، در کنج فراموشی نمی 

کنند که از این رهگذر  ي غزل سبک هندي تجربه می ي کاربرد، حیاتی مجدد را در عرصه شیوه 

هاي کاربرِد این عناصر، بین غزل شاعران سبک هندي  لحاظ شیوه هاي چشمگیري به تفاوت 

 شود. و غزل شاعران ادوار پیشین ایجاد می 

 

 ها یادداشت
ام  جز تالش نام نیست/ چون عقیق از نام در ظاهر اگر دل کنده  . مطلبم زین نعل وارون1

 (.2556:1368)صائب،  
سازد و  زدایی نیست؛ بلکه آن قسم که زبان را ناآشنا می. »هر نوع هنجارگریزي سبب آشنایی2

زدایی  بخشد، موجب آشناییدارد و درک ادبی او را افزونی میمخاطب را به تأمّل بیشتر وامی
 (. 398:1384)احمدي، گردد« می
کتاب  3 در  مثال  براي  هندي.  سبک  و  سپهري  از بیدل،  سپهري  سهراب  مستقیم  تاثّر  محقق   ،

آشنایی و  هنجارگریزي  بحث  در  را  هندي  بهشعرسبک  از زدایی  استفاده  موضوع  در  ویژه 
 (.  67-56: 1368است )رک. حسینی، سابقه، بررسی و تبیین نمودههاي نامتعارف و بیتشخیص

. عناصر دیوانی از جمله عناصر سپاهی، به دالیلی همچون حضور معشوق سپاهی و نوخطان 4
هاي  میدان رزم در تغزالت قصاید و به دنبال آن قالب غزل، کاربرد بسیار وسیعی در غزل سبک

 اند.پیشین داشته
ما5 بیدل، تیغ)  محراب  جز  مانیست   سر   آموزتیغ/سجده  آب  از  اند داده  وضوئی  را  شهیدان  . 

878:1389 .) 
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سازد؛ »خضر افکند و گمراه می. مثالً در خیال ایشان خضرِ سمبل هدایت، تیر در تاریکی می 6
بخشد حیات جاودان پیداست کیست« )صائب،  اگر تیري به تاریکی فکند از ره مرو/ آن که می

در پیشی گرفت،  ي بخت بلند، در رسیدن به آب حیات بر اسکن( و هم او، که در سایه623:1365
ها دارد/ که آب  ز اقبال سکندر خضر بر دل داغ»ها بر دل دارد:  خورد و داغبر اقبال او غبطه می

 (. 1454:1366گیرد« )صائب، زندگانی جاي چشم تر نمی

 (1022:1389بیدل،  )کنم  ي اضـداد مینامهاي صلـحــ انش  ب/ رود و آتشـم به آ . خاکم به باد می7
در بند این مباش که مضمون نمانده است )صائب،    وان سخن از زلف یار گفت/ تعمر می  . یک8

974:1365 ) 
 

 منابع 
 تهران: مرکز.  .متن تاویل و ساختار (.1338بابک. ) احمدي،
  ي . تهران: کتابخانهسلجوقی  و غزنوي  دوران دیوانی اصطالحات (.1355حسن. ) انوري،

 طهوري.

 تهران: مرکز. مخبر.  عباس يترجمه ،ادبی ينظریه بر درآمدي (.1380) ایگلتون، تري.
. شاملو  احمد   شعر   در  ییزداییآشنا  بر  یل یحلت  ،دوش  بر  سنگ(.  1393پرهیزکاري، سعید. )

 . یپشتکوله کتاب: تهران

)ترکمانی همکاران.  و    کاریکلماتور«.   در  زداییآشنایی  انواع  »بررسی  (.1391باراندوز 
 .57-39، صص2ي  ، شماره9ي ، دورهشناسیسبک و ادبی نقد  هايپژوهش

( فروغ.  : زی تبر  ،(امروز  شاعران  شعر  در  ییزداییآشنا)  طرحیب  يا نهییآ(.  1387جلیلی، 
  . نیدیآ

  قزوینی، محمد و غنی قاسم تصحیح به .حافظ دیوان (.1390محمد. )الدینحافظ، شمس
  تهران: طالیی.

  تهران:  ترقی،  بیژن  تصحیح   . بهدیوان حزین الهیجی  (.1350حزین الهیجی، محمدعلی. ) 
 خیام.  فروشیکتاب

 . تهران: سروش. هندي سبک  و سپهري  بیدل، (.1368حسن. ) حسینی،
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  فارسی،  ادبیات  و  زبانتبریزي«.    صائب  شعر  در  نرم  از  »انحراف  (.1384محمد. )  آذر،حکیم
 .65-44صص ، 2  يشماره ،1  سال  ،اراک واحد اسالمی آزاد دانشگاه

  نقد   هايپژوهشصائب«.    شعر  در  معادله  اسلوب  به  »نگاهی  (.1395ــــــــــــــــ. )
 . 106- 87، صص 24ي ، شماره7ي  ، دورهشناسیسبک  و ادبی

.  دهلوي  بیدل   عبدالقادر  میرزا  ابوالمعانی  کلیات(.  1389)  میرزا عبدالقادر بیدل.  دهلوي،
 طالیه.  خلیلی، تهران: اهللخلیل و خسته محمد خال  تصحیح ، به1ج

 . تهران: آگاههاآینه شاعر الف(. 1366محمدرضا. ) کدکنی،شفیعی
 . تهران: آگاه.صور خیال در شعر فارسیب(.  1366. )ــــــــــــــــــــــــ

 . تهران: آگاه. موسیقی شعر(. 1368ــــــــــــــــــــــــ. )
 تهران: سخن.  .رستاخیز کلمات(. 1391. )ــــــــــــــــــــــــ

 تهران: فردوس. .فارسی  شعر در غزل   سیر(. 1370سیروس. ) شمیسا،
تهران: فرهنگستان    .دوران مغول   یوانیاصطالحات د  فرهنگ  .(1357).نیام  کی شر  س،یشم

 . ادب و هنر

علی.   محمد  میرزا  تبریزي،  تبریزي(.  1364)صائب  صائب  محمد    .دیوان  تصحیح  به 
 .تهران: علمی و فرهنگی  ،1قهرمان، ج

  ،2. به تصحیح محمد قهرمان، جدیوان صائب تبریزي(.  1365ـــــــــــــــــــــــ . )
 . تهران: علمی و فرهنگی

. 3. به تصحیح محمد قهرمان، ج دیوان صائب تبریزي(.  1366ـــــــــــــــــــــــ . )  
 . فرهنگیتهران: علمی و 

  ،4. به تصحیح محمد قهرمان، جدیوان صائب تبریزي(.  1367ـــــــــــــــــــــــ . ) 
 . تهران: علمی و فرهنگی

 ( . تبریزي(.  1469ــــــــــــــــــــــــ  به تصحیح محمد دیوان صائب  قهرمان،    . 
   ، تهران: علمی و فرهنگی.5ج

،  6. به تصحیح محمد قهرمان، جائب تبریزيدیوان ص (.  1370ــــــــــــــــــــــ . )
 .تهران: علمی و فرهنگی 
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تهران:    ،. به انتخاب محمد قهرمانزار شفقارغوان(.  1384طغراي مشهدي، محمدعلی. )
 امیرکبیر. 

 ابراهیم. تهران: حاج .دیوان عرفی شیرازي ه.ق(.1308) سیدمحمد.  عرفی،

  ،تصحیح سیدتقی عابدي  به  .دهلوي  غالب   دیوان(.  1389)  خان. دهلوي، میرزا اسداهلل  غالب 
 باز. تهران:

 . سخن تهران:  .يدر سبک هند ینقد ادب (.1385رودمعجنی، محمد. )فتوحی

 پیمان. . تهران:شاهنامه(. 1388ابوالقاسم. ) فردوسی،

تهران:  ،  ي کاظم فیروزوندترجمه  .فرهنگ توصیفی ادبیات و نقد(.  1380کادن، جی، اي. )
 شادگان.

) کلیم ابوطالب.  کاشانی(.  1336همدانی،  کلیم  تهران:  دیوان  بیضایی،  پرتو  تصحیح  به   .
 فروشی خیام. کتاب

  الکتاب  . دمشق: اتحادالشعري للخطاب السیمیائی التحلیلم(. 2005) عبدالملک. مرتاض،
 العرب. 

.  زبان  پویایی  فرایند و    زداییآشنایی(.  1393)سیدمحمدرضی و همکاران.    نیا،مصطفوي
 . قم معاونت پژوهشی دانشگاه: مق

 تهران: کتاب مهناز.  .شاعري  هنر ي نامهواژه(. 1388) میمنت. میرصادقی،

. به تصحیح محمدرضا  دیوان نظیري نیشابوري(.  1389نظیري نیشابوري، محمدحسین. )
 طاهري، تهران: نگاه.
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