
  ١٨٢  قند پارسي

  

  ي سبک هندي در اشعار شعراي کشميرها ويژگي

 ين وجه شعرايان داشت، بر ايجر يسبک هند يدر حوزه ادبيات فارس ١٦عصر در 
ن عهد در حوزة ين، شاعران اير از ايغ. توانستند يرون بوده نميز از اثر آن بير نيکشم
ان ياسر سخنن يتر معروفرا يز. ندا بودهر نيتأث يب يرونق سبک هند درر يکشم يادب

 ي، طغرايم طهراني، سلي، ابوطالب کليم، طالب آمليزيصائب تبر( يسبک هند
ش يخو ياز زندگ يقسمت) و غيره يدکن يضي، فيني، سالک قزويمشهد ي، قدسيمشهد

آنها در محافل . اند دهياد ورزياهتمام ز يل سبک هنديكرده، در تکم ير سپريرا در کشم
 يانتشار سبک هند باعث که داشتند يطقه رابطه ادبن منيشرکت كرده، با شاعران ا يادب
و  يزندگ  به که رجوع نمود ينعمان يمعلومات شبل بهتوان  ين گفته مياراي اثبات ب. دش

از . كرده است ر اشارهيدر کشم يکليم و غن يعني صائب، بزرگ عهد يشعرا يها صحبت
جوالنگاه «را  يشان سبک هندين ارتباط اين محقّق برجسته محض بر اثر همينظر ا

در  ها سال که زيرا ن يم تهرانيمهارت سل يگر جانب، شبلياز د. اند دهيگردان» مشترک
  .١ده استين محافل حسابيض ايوفات کرده است، از فنجا ادر همو سته ير زيکشم

ک عده ين ين سرزمياز ا که بود يو انتشار سبک هند ها مناسبتن گونه يجة همينت
خطّة از شان نه تنها يت ايمعروف که دنديه رسيوا  بهرداز بزرگ پ شرو و سخنيپ يشعرا
مثالً، . را فرا گرفته بود يقارة هند گذشته، جهان فارس بهسرحدات شاز ر، بلکه يکشم
ن يتر بزرگف يدر رد که باشند يم يسبک هند يشروان بلندپاياز زمرة پ يو فان يغن

  .٢شوند ين اسلوب نام برده ميا يشعرا

                                                   
  .۱۸۲ ص ،٣شعرالعجم، ج  شبلي نعماني،  .١
  .٤٦، ١٠، ٩ص ، )ل شناخت هنر شاعرييمسا(ي و جايگاه آن در ادبيات فارسي دسبک هن ،.ا.پريگارينه ن  .٢
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ش را در ياساساً غزل خو که رفت يشمار م بها يجو يگر سبک هنديداز استادان 
از  يکي”او  که بهار در حق او گفته ين وجه محمدتقيبر ا. جاد کرده استين سبک ايا

  .١“شعر گفته يسبک هند  به که است يين شعرايبهتر
او  که کردتوان ادعا  يقبول م گيب يرزا عبدالغنيدر اشعار م يبند ايهامکثر  ياز رو

  :ن مورد نوشتهيچنان که خوشگو در ا. است يز از زمرة معتقدان سبک هندين
ن ين طرز را در ايتوجه تمام فرموده بود، بلکه ا يهام لفظيطرز ا  بهطبعش ”

  .٢“ت رواج دادهيخصوص  هجزء زمان ب
روان يز از زمرة پياو ن که جه برداشتيتوان نت يز مين نياهللا تمک از مطالعة آثار رحمت

گر يو د يابي يو معن يبند ايهامدر طرز سخن و . ن سبک استيداران ا هر و مقامما
  .٣اند د كردهيز تأکينگاران ن استاد بودن او را تذکره يسبک هند يها ويژگي

 يز سبک هنديهم در صفحات دالو يريمحمد اسلم سالم کشم يافکار و اشعار حاج
  :الش نوشته استيد هنر و صور خيتأک  به» نة خوشگويسف«مؤلف . دارد ينقش ناستردن

 که ال رايطرز خ يده، اما جناب حاجينشان يکرس بههام را يا ياگرچه طاهر غن”
  .٤…“ديعرش الکمال است، باالتر از چرخ نهم رسان

ز در برابر يگر شعرا نيو د ي، اوجيم ساطع، مظهري، مال عبدالحکيريکشم يبزرگ
ش استفاده يرا در اشعار خو يک هندسب يها ويژگين يمذکور بارزتر ينام يشعرا

  .اند رفته ين سبک ادبيكرده، دنبال ا
ات اکثر شاعران يجاديا يگستر همچون اسلوب تازة سخن ين طور، سبک هنديهم

تمام  ين سبک شعريا ١٧مة دوم عصر يخصوصاً، در ن. ر را فراگرفتيحوزة کشم
ن يعلّت هم به. دا نموديپاز يقدما امت ييگو سخنده، بر اسلوب يخود کش بهشاعران را 
  .ديمبدل گرد يشعر فارس يسبک اساس بهن دوره يدر ا يسبک هند که تحوالت بود

                                                   
  .٩٧ص ، شعراي پارسي زبان کشمير ةايران صغير يا تذکر ،عبدالحميد ،عرفاني خواجه  .١
  .١٣٨ص ، )دفتر ثالث(خوشگو  ةسفين داس،خوشگو، بندرابن   .٢
  .٣٩ص هندي،  ةسفين داس،هندي، بهگون  ؛٢٥٩ص ، )دفتر ثالث(خوشگو  ةسفين  .٣
  .٣٨ص ، )دفتر ثالث(خوشگو  ةسفين  .٤



  ١٨٤  قند پارسي

  

» انيگو تازه« يگستر ر از اسلوب سخنينه همة سخنوران کشم که د گفتياما با
ز داشته، آن را ين ينظر منف يشعر سبک هند بهشان يا يبلکه بعض. کردند ياستقبال م

معلومات  بهتوان  ين گفته ميل ايدل  به. ساختند يم يو ناپسند معرف همچون طرز ناآشنا
  :در آن آمده که رجوع نمود» اليالخ مرآت«

ک يکه از  يشعر که ر دعوا کرديوبة کشمصپسر ظفرخان ناظم  عنايت خان”
ن يد ايشن يچون غن. است يمعن يد بيايفهم من درن بهدن يا شنيخواندن   بهمرت

داشتم،  عنايت خان يشعرفهم  به يتا حال اعتماد :گفت د وينپسند يدعوا از و
  .١“چ گاه با خان مذکور مالقات نکرديامروز آن اعتماد برخاست و بعد از آن ه

  .٢دانست يم» نهيم پاريبدتر از تقو«را » انيگو هتاز«دا شعر يا مال شيو 
  :دو گروه جدا نمود بهتوان  يعهد مذکور را م يق، شعراين طريهم  به

ا، ي، جوي، فانيغنهمچون نمودند  يم يگستر سخن يدر سبک هند که ييشعرا
، ساطع و غيره و در ي، ازهرينش، اوجي، بي، مظهرين، بزرگيسرخوش، قبول، تمک

  .اند اد شدهي» گو تازه« ين گونه شعرا با عنوان شعرايها ا تذکره
اهللا  بيحب خواجه  ، يصرف(سبک و اسلوب کهن شعر داشتند   بهتوجه  که ييشعرا

م يخ عبدالرحي، شيرين کشميما ، مالشاه، موالنا محمديد، ذهنيرزا رشي، مي، ناميحب
نگاران آنها را با  تذکره). دا و غيرهيآشنا، مال ش عنايت خانل، يل جمي، محمدجميعاص

  .اند نام برده» روان اسلوب قدمايپ«عنوان 
دند، يقدما دست نکشسبک  يطرز نو کامالً از عنصرها يشعرا که د تذکّر داديبا
ب و يرها و ترکيتصو يز بعضين يو عراق يران سبک خراسانيگين در آثار پيهمچن

کامالً مخالف  يها بان در قطبيهر دو بخش اد يعني. رسد ينظر م  بهان يعبارات نوجو
 يها زهيگذشته و انگ يسنج ط سخنياز مح يادب يها قرار نداشتند، بلکه مطابق قانون

شتر يب ياز سبک ادب نيسخنوران را کدام که ما با نظرداشت آن. بودندبرخوردار  يينوجو
روان يسلک پ  بهگر را يان و بخش ديسلک نوجو بهرا  ير قرار داده بود، گروهيتحت تأث

                                                   
  .١٦٢ ص الخيال، مرآت ،شيرخان لودي  .١
  .٤٦٦، ص ۱ ج شعراي کشمير، ةتذکر ،الدين راشدي، سيد حسام  .٢
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  .ميسبک کهن نسبت داد
مهاجرت  که داردد تذکّر يبا م،يران ن دوره سخنيا يسبک ادب دربارةش از آن که يپ

 يات ادبيحر بهندوستان  بهران و خراسان و ماوراءالنهر يهنر ااد اهل علم و ادب و يز
شتر از يب يچ عاملين دورة هندوستان هيخ ايدر تار. اشتگذ يقير عمين تأثين سرزميا

را عهد يست، زيجالب توجه ن يمرکز يايران و آسين با اين سرزميا يروابط فرهنگ
مملو از مکالمة  يم و باستانيعظ ين کشورهايا يبرا شاهجهانمخصوصاً، دورة  مذکور،
  . باشد يم يفرهنگ

 يحد اعال  به که و هند يمرکز يايران، آسين ايب يادب يها بر اثر توسعة رابطه
زش اصحاب ادب و دانش با اهل هنر و علم و ادب ياختالط و آم د،يرس يوستگيپ

ان هندوست  به که يک طرف، سخنورانياز . ديگرد يرواج ادب فارس يعامل اساس يمحل
مردمان آن  يو فلسف يافکار ادب بهپرور هندوستان  اليط خيهجرت نمودند در مح

 يها د سنّتيا و تجدياحراي بشان يگر، اياز طرف د. نمودند يدا ميپ ييکشور آشنا
ن شعرا ير اير تأثين، زيهمچن. بردند ميکار  بهو کوشش را  يدرخشان خود کمال سع

کشور  يهند از عناصر بوم يات فارسيشعر و ادب و ادبا عدة قابل مالحظة کارگردانان
  .دنديظهور رس به

 ياديتوانست مدت ز ينم ده بود،ين هند دوانيدر سرزم يقيشه عمير که يزبان فارس
خود   بهرا  يافکار هند يزبان فارس. اثر و جدا بماند يخود ب يد و قويط جدياز مح

 ةالزم که را يصيناچار خصاد و يگرد يان مطالب هنديجاً واسطة بيجذب کرد و تدر
ظهور آن تحول  که جه، در شعر طرز تازة گفتاريدر نت. فرا گرفت بود، يط هنديمح
کامال شکل گرفت و در  ش مقدمات آن فراهم گشته بود،يپ ياز مدت و بوده يجيتدر

محل  بهسبک مذکور از لحاظ اکتساب . ديش ظاهر گرديکمال قوت خو ابهندوستان 
  .مشهور گشت يسبک هند  بهش ينشو و نما

و  يسبک هند يمحقّقان و دانشمندان چه در خصوص محل ظهور و نشو و نما
 يها شهياند آن  يها ويژگي و ش آنيدايپ يادب و ياجتماع يها نهيچه در خصوص زم
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  .١اند مختلف ارائه كرده
و دا شد و بعداً در قلمريران پين سبک نخست در ايا که ند از محقّقان معتقد يبرخ

و سبک  يکليم کاشان«ش يدر کتاب خو يشمس لنگرود يرانيمحقّق ا .افتيهند انتشار 
 که ديفزا يم كرده، ييران بازجويرا در قلمرو ا ين سبک ادبيوجوهات ظهور ا» يهند

  .٢ابدي يآغاز م يوة سخن بابا فغانين سبک از شيا
 که آن داشته استد بر يتأک كرده، يجانبدار نظريهن يااز ز ين يز ناتل خانلريپرو

ان هند مسافرت يموريهندوستان با غرض انعام و اکرام ت  بهران يا يشتر شعرايب
  .٣مشهور گشت ينام سبک هند  بهن سبک ين، ايبنا بر ا. نمودند يم

 که اظهار داشته» ير غزل در شعر فارسيس«ش يسا در کتاب خويروس شميدکتر س
هندوستان مسافرت  بهان آن يشواير پن سبک اساساً اصفهان است و چون اکثيزادبوم ا

  .٤ديمشهور گرد ينام هندسبک ن سبک با يا انجام دادند،
 يها عامل بهراجع » شعر يشناس سبک«ش يگر خوين مؤلف در کتاب دياما هم

عدم درآمد از اشعار  که رسد يم يا جهينت  بهبحث كرده،  يسبک هند ييبوجودآ
ن رو، ياز ا. ن هند رو آورنديسرزم به که ران را مجبور ساختيا يشعرا يمدح

قلمرو هند   بهن گونه استادان سخن يلة هميوس بهران بوده، ين سبک ايا يزادگاه اصل
                                                   

سيدا و مقام او در  ،.ميرزايف ع ؛٤٣٩-٤٣٧ درباره سبک هندي در ادبيات فارسي، ص ،.گ.برتلس ا  .١
- ١٧رسي آخر عصر اتشکل سبک هندي در اديبان ف ،؛ رضايف٣٩- ٣٢تاريخ ادبيات تاجيک، ص 

حسن،  ؛٤٨-٣، ص بازگشت ادبي ةي در سبک هندي و دورپژوهشاحمد، حاتمي،  ؛٥١-٣٦، ص ١٨
 ةاز گذشت ،الحسيندبعزرين کوب،  ؛٢٢٦ -٢٢١ص  ،بهار هندي شعر فارسي: شاعري مغولي ،هادي

 ؛۱۶۴ص  ،۴ ج ،شعرالعجم ؛١٥٨، ٢٤، ١٨، ص ٣ج  ،شعرالعجم ؛٤٥٨-٤٢٩، ص ادبي فارسي
تاريخ ادبيات در ايران،  اهللا،  ذبيحصفا،  ؛١٨٩- ١٦٧، ص سير غزل در شعر فارسي سيروس،شميسا، 

 ،نديسبک هکليم کاشاني و  ؛۵-۳ص  ،ةمقدماميري،  فيروزکوهي، ؛٥٧٤-٥٢٢، ص ۱، بخش ۵ج 
 ،العابدين تمن، زينؤم ؛٣٥١-٣٤٦، ص تحول شعر فارسي ،العابدين تمن، زينؤم ؛١٩٣، ٣٦- ٣٢ص 
؛ ۶ص  ،هندي سبک ،ناجي مرضيه ؛٤٤٧- ٤٣٥، ص رواج سبک هندي ةصفويه يا دور ةدور

Kirmani, Waris. Sabki Hindi, Dreams Forgotten. Anthology of Indo-Persian poetry, 19-36.  
  .٣٦-٣٢ص  ،نديسبک هکليم کاشاني و   .٢
  .٢٦١ص ، يادي از صائب پرويز ناتل،خانلري،   .٣
  .١٦٨ص ، سير غزل در شعر فارسي  .٤
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  .١کوچ بسته است
  :جه برداشتن ممکن استين دانشمندان آخر دو نتيا نظريهاز 

ن يخاطر آن که در هندوستان تظاهر كرده است، ا بهتنها  يعني، ييايعامل جغراف
  .شده است يهند بهوم سبک موس
  .اند دهيآفر اينجان سبک را يهندوستان آمده، ا بهران يا يشعرا

 نآن آمد که کند يظهور م يسبک هند ظهور دربارة يگرية دين وجه، نظريهم  به
  .است توسط آنان يبه هند و پيدايش سبک هند يرانيا يشعرا

 يز سرچشمة اصليناو  که برد يتوان پ ين مؤتمن ميالعابد نيز يها شهياند از 
آن را در مرحلة  که دارد يد بر آن ميران دانسته، تأکيرا در ا يش سبک هنديدايپ

سبک   بهفلسفه و رسوم آن  و هندوستان. اند هند آورده بهران يا ياش شعرا ييابتدا
ن است، ين سرزميخاص ا که نييآفر و مضمون يباف اليمحض خ. ديجان نو بخش يهند

هند   بهکه  يرانيا يدر اشعار شعرا يژگين ويا که دا کرديبلند پ در اشعار شعرا اعتبار
  .٢شود يده نمياند د امدهين

قات يتحق يسبک هند  بهراجع  که يگر عالمانيگر، محقّقان نامبرده و دياز جانب د
از . اند كرده يين سبک را در هندوستان بازجويش ايدايپ يها نهياند، زم دهيسامان رسان  به
بعداً در  د آمده،ين سبک در هندوستان پديا که ز معروف استين يگرية دشياند  ن رو،يا
ن عامل يهم  بهز بسته ين سبک را نينام گرفتن ا يسبب هند. ديز منتشر گرديران نيا

 يسبک هند که پکا معتقد استيان ري چنيدانشمند چ. اند ش آن دانستهيدايپ ايييجغراف
علّت انتشار و معمول بودن آن در  بهن نام را يوجود آمده، ا  به ١٦در آخر عصر 

  .٣کردند ياستفاده ماز آن االصل  يرانيا يشتر شعرايهندوستان گرفته است، هرچند ب
ن طرز يا که گويد ميه بارن يز در ايوصال ن يران عبدالوهاب نورانيگر ايدانشمند د

  :استوار دارد يونديط هند و افکار آن سامان پيسخن با مح

                                                   
  .٢٧٨ص  ،سير غزل در شعر فارسي  .١
  .٢٥٢ص ، فارسيتحول شعر   .٢
  .٢٨٤ص ، ايرانتاريخ ادبيات  .پکا، يانير  .٣
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سبک  بهاز آن  که شد يت موجد آثارينسکراآثار س  به ران،يشاعران ا ييآشنا”
دربار هند راه  به يرانيد گفت، اگر شاعران ايم و طور قطع بايکن ياد مي يهند
گرفتند، سبک  يت بهره نميات سنسکريافتند و از فلسفة هندوان و ادبي ينم

  .١“نبود اکنون وجود دارد، که ن صورتيا  به يهند
در هندوستان صورت  يسبک هند ينمو واقع که ديفزا ين ميمحقّق نامبرده بر ا

ن يا ينيو د ين و افکار مذهبييرسم و آ منتقل شدند، اينجا به که ييرا شعرايز. گرفت
االت يافکار و خ يزيآم ن وجه، درهميبر هم. افتنديگانه دريش بيخو ين را برايسرزم
د يرا تول يطرز مخصوص يهندوستان يد هندوان در شعر و شاعريبا عقا يرانيا يشعرا
  .٢ميتوان يده ميره ديو غ يد عرفيات و قصاي، غزليضيف» نل و دمن«آن را در  که نمود

جة ينت” که كرده، نوشته است يز جانبداريان نيمذکور را دکتر قمر آر نظريه
  .٣“مستحکم شد ن فکرياد مکتب ايبن که هندوستان بود بهان يرانيمسافرت ا

جستجو كرده،  ياسيو س ياجتماع يها نهيرا در زم يدسبک هن موجوديتبرتلس 
  .٤ارتباط ندارد يو ملّ ايييجغراف يها عامل  بهظهور آن  که دينما يد ميتأک

 يها نهيد زميبا که كرده، نوشته است يبرتلس جانبدار. ي. ا نظريهف از يرزايم. ع
ط يرا تنها محينظر گرفت، ز  به يسبک هند ييرا در بوجودآ يو اقتصاد ياسيس ،ياجتماع
  .٥شود دهيگرد يموسوم گشتن سبک هند ن ناميا  به يعلّت اصل تواند ينم ايييجغراف
وجود   به يها نهيزم دربارةها را  ن و مؤلفان تذکرهيمحقّق يد برخيف عقايرضا.گ.ز

مفهوم سبک  که ده استيجه رسينت  بهة آن ذکر كرده، يو وجوه تسم يآمدن سبک هند
ن چون هندوستان، يزم مشرق ين تمام شعرايهرچند آن در ب. است يکامالً شرط يهند
جه ين نتيا به ية سبک هندياما در وجه تسم. ٦ران حکم برابر داشتيو ا يمرکز يايآس

                                                   
  .٢٨٦، ص آن ةسبک هندي و وجه تسمي نوراني،وصال، عبدالوهاب   .١
  .٢١٥، ص همان  .٢
  .٢٨٢، ص و منشأ پيدايش سبک مشهور به هندي در سير تحول شعر فارسي ها ويژگي ،آريان، قمر  .٣
  .٤٣٩درباره سبک هندي در ادبيات فارسي، ص   .٤
  .٣١ص سيدا و مقام او در تاريخ ادبيات تاجيک،  ،.ميرزايف ع  .٥
  .٤٣ص ، ١٨-١٧آخر عصر  فارسيتشکل سبک هندي در اديبان   .٦



  کشمير ي سبک هندي در اشعار شعرايها ويژگي  ١٨٩

سبک مذکور در  که در آن است يهند  بهن سبک يا يعلّت موسوم که قائل است
  .١در هندوستان انتشار داشت ١٧-١٦ يعصرها

گذار  را همچون اساس يينوا شير عليف يرضا.گ.ش زيخو يها شهياند  در ادامه
  :قلم داده، نوشته است  به يسبک هند

ستم يو س يينوا يها  هيم غاير مستقير تأثيشة ما، در زياند  به، يسبک هند”
 هندوستان مهاجرت كرده بودند،  به که روان اويپ. او قرار گرفته بود يستييپنت

ن يابعد  من. ندوستان رواج دادنددر ه ١٦مة دوم عصر يرا در ن يسبک هند
  .٢“افتيرواج  انهيم يايران، افغانستان، آسيسبک در ا

ده يمدلّل هم نگرد يمحکم علم يها اساس  به که فيرضا. گ.ز نظريهن يالبتّه، ا
  .٣افتيمحقّقان قرار  يانتقاد برخ است، مورد

ط تفکر و جة اختاليرا نت يسبک هند يياز محقّقان علّت بوجودا ياما اگر بعض
و  يينوجو بهشعرا  کوششجة يگر آن را نتيد يشمارند، برخ مي يو هند يرانيشة اياند 

  .حسابند يم يينوگو
 که دهيجه هم رسين نتيا  بهش يخو ييباال يها شهياند  در ادامه يز ناتل خانلريپرو

تر  تازه يها مضمون يد در شعر فارسيبا که ان هند شعرا احساس کردنديموريدر عهد ت
  .٤بود ينوآور يش سبک هنديداية پين لحاظ، مقصد اولياز ا. نديوارد نما

ن روش يا بهش را اظهار كرده، وجه يخو يجانبدار نظريهن يا به يعبدالوهاب نوران
ر مضمون و يدر هندوستان اگر اکبر و جهانگ که داند يقدم نهادن شعرا را در آن م

 دنديبخش يم ياديز يها انعام را ترنم كرده،ن روز آن يچند د،نپسند اي را مي مطالب تازه
  .٥گشت يشاعران م يها يين سبب نوجويا که

                                                   
  .٤٥ص  ،١٨-١٧آخر عصر  فارسيتشکل سبک هندي در اديبان   .١
  .٤٤ص ، همان  .٢
سبک  ،رضايف .گ .زبه کتاب  ظتقري(تحليل سبک يا عقايد فلسفي  ،.، روفاو ه.ن وف ايظهورالد  .٣

صومعه معرفت، . ؛ همدم، بختيار١٣٥-١٣١، ص ١٧- ١٦هندي در نظم فارسي آخرهاي عصرهاي 
  .٦-٥ص 

  ٢٦٣-٢٦٢ص  ،يادي از صائب  .٤
  .٢٨٥ص ، آن ةسبک هندي و وجه تسمي  .٥



  ١٩٠  قند پارسي

  

جستجو  ير خسرو دهلويدانشمندان در آثار ام يها را بعض يين نوجويا يابتدا
و تغزّل  يشروان يآغازگاه آن را در شعر خاقان يحتّ ين سلجوقيالد اند، دکتر صالح کرده
 يتراشان سبک هند ن سبکيا که را يزيپس آن چ”:است ن نگاشتهيدانسته، چن يتصوف

  …يست، نه سبک هند يند، غالباً تغزّل تصوفيگو يم
قبل از  يدر قرن پنجم هجر ين سبک هنديچه طور ا که دييد و بگوييحال بفرما

کند، در شروان قفقاز ظهور  يمعرف يا شاعريد و يزبان ما شعر بگو بهآن که هند 
  .١“!کند؟ يم

ه يک زاويرا تنها از  ير سبک هندينظ يش و رواج بيدايپ يها نهية ما زمشياند   به
و  ييل نوجوياز قب يهنر ياصل يها نهيهم زم که ست، پس بهتر استيق نيدن دقيسنج

در  ايييو جغراف ياجتماع يها نهيهم زم ،فکر يل طرز اداير و تبديي، تغينوپرداز
همة مسائل  که دهد يامکان من اصول يا. ده شونديق کشيمعرض تحق به يوستگيپ

موضوع  يو اجتماع يرند و ابعاد هنريق قرار گيرة تحقية سبک نو در دايقض بهمربوط 
  .دا کننديپ يق علميعم يها شهير

 ييمحقّقان در قلمرو هند بازجونيز را  يش سبک هنديدايپ يها نهين طور، زميهم
 اند مستند كرده ايييو جغراف يو فرهنگ يخيش را با استدالل تاريخو يها شهياند  كرده،

شان آن يشة اياند زبدة  که الزم ذکر است يول. گر استين مسئله خود بحث ديا که
  .اند منسوب دانسته يينوجو بهن سبک را يش ايدايپ يشة اصلياکثر ر که است

 ييآن سبک و علّت بوجودية ايوجه تسم دربارةمحقّقان را  يها شهياند در مجموع، 
ن چند نکته يشان در ايا يها شهياند زبدة  که توان خالصه نمود يم ده،بست كر آن جمع
  :شود يختم م
o يتوسط شعراقلمرو هند کوچ بستن آن  بهو  يدا شدن سبک هنديران پيدر ا 

  د؛ية آن گرديو وجه تسم يينة بوجودآيزمران يا
o از محقّقان قبالً يبرخ نظر  به که آن خاطر  بهنامند  يهم م يآن را سبک اصفهان 

  د شده بود؛يدر اصفهان تول
                                                   

  .٦٩ص ، نقد بيدل ،الدين سلجوقي، صالح  .١



  کشمير ي سبک هندي در اشعار شعرايها ويژگي  ١٩١

o ن اينت يسبک هندر ينة تأثيدر زم که ران و هند استيجة اختالط فرهنگ و تمد
  رفت؛يپذ ياختالط مذکور صورت م يو محل يرانيا يشعرا

o است يينوجو بهشعرا  يها کوششجة ينت يسبک هند.  
در  ييگو واقعو  يمشخّصات سبک هند يبررس وق يما تحق يچون مطلب اصل

ق يآن را مورد تحق ياسناد ادب که م کردير است، کوشش خواهيحوزة کشم يار شعرااشع
 يبرا ييگو واقعو  يسبک هند يها ويژگينشان دادن  که د ذکر نموديبا يول. ميقرار ده

  .ما کمک خواهد نمود بهطرفة مطلب  ق همهيتحق
ع را محقّقان در مکتب وقو يانکشاف سبک هند ياصل يها نهياز زم يکيچون 

  .ميز توجه داشته باشين مسئله نيا به که ديآ ياند، ما را الزم م ر كردهيو تحر ييبازجو
ن طرز يرو ايپ يشعرا که شود يختم م اينجادر  ييگو وقوع بهنظر محقّقان راجع 

را از ارکان سخن  يان حالت و واقعات عاشقانه و معامالت عشق و عاشقيگفتار ب
  :سدينو ين مورد ميدر ا ياننعم يشبل. اند ش قرار دادهيخو

در عشق و  که ان آن واقعات و معاشرتيب يعني، يا معامله بندي ييگو واقع”
  .١“ديآ يش ميپ يعاشق

و غزل مکتب وقوع  يدر ذکر فرق غزل مقرر يش شبليخو يها شهياند  در ادامه
اعران ش( گو غزلو  گو واقع يشعرا که دارد يد بر آن ميش را ابراز داشته، تأکينظر خو

را معشوق يتوانند، ز يک روش و اسلوب شده نميرو همان يهر دو پ) ر مکتب وقوعيغ
  .٢ستين ينيزم گو غزل ياست و برعکس، معشوق شعرا ينيزم گو واقع يشعرا

 يات شعراياکثر غزل که دن ممکن استيجه رسينتاين  به ين نگاشتة شبلياز ا
عامالت عاشقانة واقع را در خود شتر ميکشند و ب ينم ين عرفانيبار مضام گو وقوع

ر يغ يات شعرايشان را از غزليز وجه تفاوت غزل ايدگاه نين دياز ا. ندينما يمنعکس م
  .ر نمودن ممکن استيتقر يسبک هند يمکتب وقوع و حتّ

ک صورت نو يران غزل يدر ا ١٦در عصر  که کند ياظهار م ين معانياحمد گلچ

                                                   
  .۱۸ص  ،٣جلد  ،شعرالعجم  .١
  .۱۳ص  ،همان  .٢



  ١٩٢  قند پارسي

  

نو  ن اسلوبيا. در آن دميده شدروح نو  ود، متذال برآاز سرحد اب يار نمود، غزل فارسياخت
  .١ا مکتب وقوع مشهور استي يا معامله بندي ييگو واقعچون  يات فارسيدر ادب

  :دارد يد بر آن مين، تأکي، همچنين معانياحمد گلچ
اجتناب  ييگو دهيچيس، پي، تجنييگو ايهام، يع لفظياز صنا ين قسم شاعريدر ا”

 کند يان ميشاعر همان طرز جذبات عاشقانة خود را ب. ودش يو احتراز کرده م
  .٢“کند يان ميعشق مبتال شدن عاشق و معشوق واردات خود را ب بهپس از  که

 يها عاملاصالت مکتب وقوع و  بهد يش را عايز نظر خويسا نيروس شميدکتر س
ع ياوق که ن استياساس شعر مکتب وقوع ا که سدينو يآن اظهار داشته، م ييبوجودآ

  .٣است تيبر واقع ين عاشق و معشوق و حاالت آنان مبتنيب
آن  يمعن که شمارد يم ييگو وقوعاز  ين، مؤلف مذکور واسوخت را نوعيدر برابر ا

  .٤اعتراض از عشق و ترک معشوقه گفتن از سر قهر است
ت يفيک” که نگارد  يم ييگو وقوعات يح خصوصيز در توضين يهاد يدانشمند هند نب

  .٥“است ييگو واقعساختن  يقيشق و محبت را واقعة حقع يداخل
 دربارةآنها . ن مسئله از نظر دانشمندان کناره مانده استيک نکتة مهم ايمتأسفانه، 

 مربوط ١٦- ١٥ يعصرها  بهشتر يلت مکتب وقوع اظهار نظر کرده آن را بيت و فضيخصوص
  .دة ذکرشده جستجو کنندن محدوياند، در هم ز خواستهيت آن را نياند و خصوص دانسته

 ي، بلکه همچون تجربة ادبعليحدهث سبک يح بهنه  ييگو وقوع به نظر من
 يو هند يعراق وندگر دو سبکيپ که ١٦-١٥ يگذشته، مخصوصاً عصرها يعصرها

و  ينة تجدد اسلوبيرا همچون زم ييگو وقوعگر، ير ديتعب به. ديق آيتحق بهقرار گرفت، 
  .د شناختيد بايو جد ميقد يها سبکلة ارتباط يوس

شناسان نظرات مختلف  ان محقّقان و سخنيم ييگو وقوعادگذار يبن بهالبتّه، راجع 
                                                   

  .۷ص مقدمه فرهنگ اشعاري صائب،  د گلچين،احممعاني،   .١
  .همان  .٢
  .٢٧٠ص ، شناسي شعر سبک  .٣
  ٦٤١، ص معاني، احمد گلچين، مکتب وقوع  .٤
  .١١ص  ،             ،هادي، نبي  .٥



  کشمير ي سبک هندي در اشعار شعرايها ويژگي  ١٩٣

مکتب مذکور و عناصر آن  يقو يها شهيل رين نکته دليشک، ا يده است و بيارائه گرد
بابا  يمثالً، شمس لنگرود. گردد يمحسوب م ١٧- ١٦ يها ماقبل سده يدر اشعار شعرا

  .١كرده است يادگذار مکتب وقوع معرفين بنرا همچو يفغان
در  يات سبک هنديخصوص که سدينو يشه معتقد است و مياند ن يز بر همين يشبل
  .٢طور متوسط موجود است  به يکالم فغان
ش از او در يرا تا چند سال پ يوة فغانيش که ن مورد نوشتهيدر ا يل خوانساريسه

 ييگو وقوع بهرا  ١٦قرن  ين سبک شعرايا يرويتتبع و پ. افتيتوان  يآثار شعرا نم
  .٣واداشت
کنند،  ينصب م ياد مکتب وقوع را با نام بابا فغانيبن که ييآنها  بهبرتلس  .ي.اما ا

دن ين حرکت ناميگذار ا را اساس يبابا فغان که سدينو يكرده، م يياظهار نارضا
  .٤دشوار است

را رد كرده، او  يدن بابا فغانادگذار مکتب وقوع بوية بننظريز ين يروزکوهيف يريام
د يوة قصاين سبک را در شيش ايدايپ يها نهياو زم. نامد يم »يشاعر متوسط و معمول«را 

  .٥کند يم ييگران بازجويات حافظ و خاجو و ديو غزل يابيفار يري، ظهيخاقان
ل يبا دال »مکتب وقوع«ش يدر اثر خو ين معانياحمد گلچ ،ن گفتهيا  بهدر رابطه 

ز ين يو خسرو در اشعار مولو ين اسلوب قبل از سعديآثار ا که دارد يار ماظه يقو
  :از آن جمله است که آورد يها م ت فکرش از اشعار او نمونهيتثب يرسد و برا ينظر م  به

  ٦نه خواب است اين، حريفان را جواب است  وقــت خـواب اســت  يعنـ يچشــم  يببسـت 
را همچون  يشاه طهماسپ صفو ريوز ينين شرف جهان قزويمؤلف مذکور، همچن

را  ييگو واقع ينيشرف جهان قزو که سدينو يقلم داده، م بهادگذار مکتب وقوع يبن

                                                   
  .٣٢ص  ،نديسبک هکليم کاشاني و   .١
  .۳ص  ،٣ ج ،شعرالعجم  .٢
  .همان  .٣
  .٤٣٧ص درباره سبک هندي در ادبيات فارسي،   .٤
  .٤٧٧، ص سبک هندي ةفيروزکوهي، اميري، سبک اصفهاني، سبک صائب، سبک صفوي در رد تسمي  .٥
  .۱ص اشعاري صائب،  مقدمه فرهنگ  .٦



  ١٩٤  قند پارسي

  

  .١ل داديتبد عليحدهک صنف ي  به
  .٢ز استقبال كرده استين يشه را احمد حاتمياند ن يا

م نمودن ممکن يدو دسته تقس بهز نظر محقّقان را ين يات سبک هنديخصوص دربارة
  :اند ل مقرر ساختهيطور ذ بهرا  ها ويژگين يک گروه محقّقان ايست، نخ. است
 يپرداز اليخ .٤ده؛ يهات پوشيتشب. ٣؛ يتراش و لفظ يساز مضمون.٢؛ ييگو هديچيپ.١

  .يساز بيترک. ٦ص؛ يل و تشخيتمث. ٥؛ يشياند و نازک
و  ٥اهللا صفا حي، ذب٤نهيگريپر. ا.، ن٣يقات احمد حاتميتوان در تحق يرا م ها ويژگين يا

  .مشاهده گرفت بهگران يد
ن يبر اعالوه گران يو د ٧ية ناجي، مرض٦يکدکن يعيگر محقّقان، چون شفيگروه د

ز از ينرا  يعدد يها و استفادة وابسته يکسوداراپ يرهاي، تصويزيمآ مشخّصات حس
  .اند کردهمحسوب  يمشخّصات عمدة سبک هند

 يشتر پين سبک بيشاعران ا هک ديفزا يباال م يها بر گفته يشمس لنگرود
اشعار شاعران  يها نمونه بهش يت گفتة خويتثب ياند و برا گانه رفتهيب يمعن يجستجو

  :ديگو يمثالً، صائب م. ورزد ياستناد م يسبک هند
  گانـه را يب يک معنـ يآورم   يکف م بهتا   از سپهر يفکر کرس ير پاينهم در ز يم
  .٨ز افزوده استيرا ن ييگو هام و معاملهيبر مختصات باال ا يو

م، کوشش يار داريدر اخت که يده و اسناديانگر ديب يسبک هند يها ويژگي  بهراجع 
ر مقرر و يحوزة کشم ير آن را در شعر و سخن شعرايتأث که م داشتيبر آن خواه

  .مين سبک مشخّص سازيشان را از اياستقبال ا
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  کشمير ي سبک هندي در اشعار شعرايها ويژگي  ١٩٥

سبک  يها جبهه ترين مهم ش شعرا ويگرا  بهراجع  يطور اجمال به که ضرور است
مختصات سبک  يها ذکر نمونه بهر سخن رانده، سپس يکشم يدر اشعار شعرا يهند
  .ميشان بپردازيدر اشعار ا يهند

افت و در يج ير در عهد اکبر ترويدر هندوستان، از آن جمله، در کشم ييگو وقوع
شرو بوده، يپاز همه  آصف خان بهمعروف  ينين جعفر قزويالد رزا قوامين طرز ميا

ن طرز در دربار اکبر همچون ياند، ا كرده يروياو پاز ن ين سرزميا ياز شعرا ياريبس
 يريکشم يصرف که ييها مکتوباز  يکيمثالً، در . ١مشهور گشت »يآصف خان«
  :ن آمدهينوشته، چن يونيعبدالقادر بدا  به

، گفتهآنجا نه يبندة کم يآصف خاند يطرز جد به که يات اظهار مضمريب”
گرفته بودند، التماس آن که  يغالبا مالزمان از مسوده نقل. مسودة آن گم شده

  .٢“نقل از نسخة خود فرستند
 ينبوده در ادب فارس ييگو واقعرو ياصالً پ يريکشم يصرف که باعث تذکّر است

 ين مکتب ادبيا ياما چون او از فضا مقام خاصه داشت، صوفي مشربهمچون شاعر 
  .رون نمانده استيآن ب يها ويژگير يهراً از تأثرون نبود، ظايب

وان يد هاگرچ. تاس يريکشم ير مظهريدر کشم گو وقوعمکتب رو ين پيمشهورتر
ها مندرج  در تذکرهاو که اشعار  يها از نمونه يست، ولشده ادا نيامروز پ  بهشاعر تا 

احمد . است ار بودهين طرز کامل عيدر استقبال ا يمظهر که جه گرفتيتوان نت يم ستا
که را فراهم آورده است  يت مظهريب ٨٠ »مکتب وقوع«ش يدر کتاب خو ين معانيگلچ

البتّه، . گردد يمحسوب م ييگو واقعن يبهتر يها ات او از نمونهيغزل که خود شاهد است
ران سفر يا  بهخود  يرا او در جوانيز. ستيسبب ن يب ييگو وقوع  به يش مظهريگرا

، دشت يليم يرزاقليم، ماهر مکتب وقوع يبود و با اکثر شعرا آنجاان دراز يكرده، سال
گران يو د ينتنز ي، حسابيبافق ي، وحشياصفهان يري، ضميرک صالحي، محمد مياضيب

از . مکتب وقوع برخوردار گشته است يها ويژگينه از ين زميداشته، در ا ها صحبت
ابوالفضل در . مودن يرويطرز وقوع پاز ر او يکشم بهلحاظ، پس از بازگشت  نيا

                                                   
  .٢٠-١٨ص ، مکتب وقوع  .١
  .١٤٥، ص ٣ج التواريخ،  منتخب عبدالقادر،بدايوني،   .٢



  ١٩٦  قند پارسي

  

ان در يرانيبا ا يسبب معاشرت مظهر  به که سدينو يق كرده ميز تصدين »ياکبر  نييآ«
  .١دا شديپ يستگيو شا ياشعار او شستگ
د صدن يا  به ياشعار مظهر  بهش راجع يخو يها شهياند ن ييازمند ضمن تبيق نيمحم

  :مثالً. رسند ينظر م هبق تغزّل ينو و دق يها ات او نکتهيدر غزل که رسد يجه مينت
  ٢هســت يپنداشــتم از صــبر هنــوزم قــدر  دور شدم، سوختم از رشک ياز دوست دم

  :دين گويگر چنيد يجا
  ٣نگهبان آتش اسـت  يمو که معجز نگر  يحسن تـو شـد خـطّ عنبـر     ير پايزنج

  :ايو 
ــه  شـان  شادم از اهل جهان، کز اثر صحبت ــان ب ــا  يجه ــة تنه ــدهم گوش   ٤را يين

بوده،  گو وقوعندگان خوب ياو از گو که خود گواه است ياشعار مظهر يها نمونه
هم آمده و  بهدر اشعار او معامالت و واقعات عاشقانه . ست ينيو زم يمحبوب او واقع

ن نکته يگر ايد يجا. رنديگ يدر برم يسخن شاعر را تنها معاشقت واقع يمعن يسراپا
  :واضح است

ـ م تـاراج  ا سالهطاعت صد  ره شـد پـا  ييپنجه زد عشق و لباس پارسا   ک نظـاره شـد  ي
  ٥چاره شـد يب يبوعل اينجابا وجود حکمت   د در تپشينام دوست نا نبض عاشق جز به

ز ياشعار او ن يها اگرچه نمونه که  است يريکشم ياوج گو وقوعگر ياز شاعران د
 يبع مظهردر غزل تت که مانده گواه آنند يهمان قسمت باق يده، وليرسما دست   بهکم 

  :ديفرما يمثالً، او م.  استز ين يان بودن ويگو واقعرو ين امر خود گواه پيهم. کند يم
  انة چشـم يآشـ  که کسب نور کند مهـر ز   خانة چشـم   نشسته عکس جمالت چنان به

ــة چشــم   رتيـ ده بـاز کـنم بـر رخ تـو از ح    يچو د ــوش راه خان ــاه فرام ــد نگ   ٦کن

                                                   
  .٢٠٠ص ، ٣ جآيين اکبري،  ،ابوالفضل عالمه  .١
  .١٨٦ص ،                 صديق،نيازمند، محمد   .٢
  .همان  .٣
  .٢٣٦ص ، همان  .٤
  .١٨٦ص ، همان  .٥
  .٢١٧ص  ،همان  .٦



  کشمير ي سبک هندي در اشعار شعرايها ويژگي  ١٩٧

 يان واقعيش را با بيسخن خو ياوج که تخود شاهد آن اس ييغزل باال يمحتوا
. کند يان ميگو وقوعن جهت شعرش او را منسوب يهم که حاالت عاشق آراسته است

ن مسئله يا  بهبعداً  که کنند يز جلوه مين يسبک هند يها ويژگي يدر اشعار و يول
  .م نموديرجوع خواه

 يريکشم ي، ازهرکرد يد ميتقل يمظهر  از ييسرا در غزل که ريگر از شاعران کشميد
  .است ان كردهيرا ب يش واقعات و حاالت عشق و عاشقيز در اشعار خوياو ن. است

مشاهده  بهانه يروشن اشعار واقع گرا يها ز نمونهين يدر اشعار بابا طالب اصفهان
داده  يرا جا يعشق يها مضموناتش واقعات عاشقانه و يشتر در غزليرا او بيرسد، ز يم

  :از آن جمله. است
  ١دل مــن وســعت صــحرا دارد ييتنگنــا  ر دل تنگم اگر مهر تو گنجد، چه عجبد
  :ايو 

ـان   ز ضعفم در گريبان ماند دست و مي ـنم افغ   ٢آيـد  دامن دير مي  که اين چاک گريبان تا به  ک
شعر  که جه برداشتيتوان نت يده ميگرد اسناد در باال ذکر بهه يق، با تکين طريهم  به

كرده، همچون سبک کامل  يمذکور عرض هست يها ويژگيآن رة يدر دا يسبک هند
جداگانة آن  يها ويژگي ياجمال يبررس. رفته استيتحول پذ يخ ادب فارسيدر تار يادب

را در  ين سبک ادبيدرجة انتشار ا که دهد ير امکان ميکشم يحوزة ادب يدر اشعار شعرا
  . ميقلمرو مذکور مقرر ساز

نة يشعرا در زم که است يسبک هند خصوصيت رينت مهم ييده گويچيد و پيتعق
االت يتازه در خ يدنبال معان  بهشعرا  يبعض. افتند يگانه دنبال آن ميب يمعان يجستجو

 که شد ين باعث ميماند و ا ياصل موضوع از نظر دور م که رفتند يده آن قدر فرو ميچيپ
  .مضمون شعر آنها را درک کردن نتواند يراحت بهخواننده 

د در چند يبا که ييها مضمونش دادن يت گنجايک بينة در يدر زم ييده گويچين پيا
هات و استعاره و يدن تشبيآفر بهن، شعرا يعالوه بر ا. آمد يوجود م بهت گفته شود، يب

                                                   
  .٢٣٥ص  ،                 .١
  .همان  .٢



  ١٩٨  قند پارسي

  

  .١زنند يدور از ذهن دست م يها مبالغه
م يخواه يت غنين بيا بهن مختصات رجوع يا  بهش راجع يشة خوياند جهت اثبات 

  :فرموده که نمود
  ٢خورد آب از قلم درد دندان دارد، اکنون مي  نرگس از چشم تو دم زد، بر دهانش زد صبا

بر صبا نرگس چون از چشم تو سخن آغاز کرد،  که ت شاعر نوشتهين بيدر ا
درد دندان شده و آب دچار  يامروز بر اثر آن مشت و. شود اکتسزد، تا  يدهانش مشت

  .خورد ياز قلم م
 چون انسان درد دندان که ز هستين ييبايتناسب ز اينجادر  که ن افزودتوا يم
  .کند يم يحالت نرگس هم تداع  بهن نکته يا. نوشد يلة شاخة نيوس بهآب را باشد  داشته

گر  توان افاده يز ميد، نيگرد يموجب اشتهار و که را يت مشهور غنين، همان بيبرابر ا
  :نازکانه را فرا گرفته است يلير خيورا تصيدانست، ز يت سبک هندين خصوصيا

  ٣ن بـود، گرفتـار شـدم   يدام همرنگ زمـ   ريخط سبز مرا کرد اسـ  به يحسن سبز
 آن اشارت كرده، يزيآم رنگ، تين بيگر مطلب شاعرانة ايطرف د  به يکدکن يعيشف

  .٤آن را حاصل هنر بلند شاعرانه دانسته است
را او يز. رسد يمشاهده م  بهن روش يليت ساطع خين بيدر ا ييگو هديچيعناصر پ

سرش  به يروز رهياه تياز ابر س که ي، در حال»نديب يز ميآم نگاه سرمه گون و چشم عتاب«
  :بارد يم يافزون يها آفت

  ٥هـا  بـود آفـت   يروز رهيـ اه تيچو در ابر سـ   نميـ ب يز ميآم نگاه سرمه گون، چشم عتاب
استفاده  يعين صنعت بديز چندشعرا ا ،ييده گويچينة پيدر زم که د تذکّر داديبا

ت مال ين بيمثال، در ا. اند گرفته يگر جايا وسط همدي تک عبارياندرون  که کنند يم
  :رسد يمشاهده م  بهن حالت يفروغ ا

                                                   
  .١٢ ص، پژوهشي در سبک هندي و دورة بازگشت ادبي  .١
  .٩ص ، از صبا تا نيما ،يحيي آريان پور،  .٢
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  کشمير ي سبک هندي در اشعار شعرايها ويژگي  ١٩٩

  دـابـيه درـا را کـيوـوش گـامـرف آن خـح يادا
  ١را گو سخنست آن چشم يجز دل ن  به يفهم زبان

از مشخّصات مخصوص سبک  که اند مدههم آ  به يعيت چند صنعت بدين بيدر ا
بر وجه  کس است،وداراک نوع پي» ايخاموش گو« عبارتمثالً، . دهند يم يگواه يهند
نة يگر، در زمياما از جانب د. اند دهيهم آمده، مضمون تازه آفر بهب متضاد يدو ترک که آن

کار رفتن  بهت يدر ب. ده استيرا آفر »گو سخنچشم « يبايشاعر استعارة ز پارادوکس
از » گو سخنچشم «و » فهم زبان«، »ايخاموش گو«، »نفس ناطقه«چون  يچند حالت انسان

چند صنعت » گو سخنچشم « تک عباريتنها در . دهد يخبر م يزيمآ ت حسيموجود
بر وجه نشان حس باصره بودن » گو سخنچشم « تاوالً، خود عبار. شاعرانه نهفته است

. است يزيمآ ک نوع حسيهم حس سامعه بوده، چشم و سخن نشان نفس ناطقه و 
راز انسان  يافشا  به ف بوده، اشارهيتوص که صفت چشم است» گو سخن«ن، يبرابر ا

دهد،  يچشم نسبت م بهزبان است و آن را شاعر   بهچون سخن گفتن مربوط . کند يم
  .ديآ يان ميم  بهز يص نين حالت تظاهر صنعت تشخيدر ا

 يخاصه معرف يژگيک ويچون  يسبک هند يار شعرادر اشع ييگو هديچيهرچند پ
رون از يآن ب که افته استيدل يرزا بيشتر در شعر ميش را بيآن کماالت خو يول شده،

  .بحث ماست
ن ياصل ا. دانند يمحسوب م يسبک هند يها ويژگيپارادوکس را نيز از محقّقان 

رمنتظره يغب تازة يکء متضاد تريشاعر با کاربست دو ش که گردد يهر مادر آن ظ يژگيو
از » فرسودن يدر نو«و » ر گشتنيپ يدر جوان« يها تا عباريت جوين بيمثالً، در ا. دينآفر يم
  :اند کار رفته  بهش ين مطلب خوييدر تب که شاعرند يبايز يها کسوداراپ

  ٢ام فرسـوده  يچون لباس تازة گل در نو  يهـا ز درد عاشـق   ير گشـتم در جـوان  يپ
ن يياو هنگام تب. هنرمند است يليز خيص نيدر استفادة تشخ ايجو که د گفتيبا

در . پوشاند يگل لباس تازه م  بهر کرده است، يپ يرا در جوان وا که خود يعاشق يمعن

                                                   
  .٢٨٧ص ، شعراي کشمير ةتذکر ،اصلح، محمد مرزا  .١
  .۲۶۸ص  ،۱ ج ،همان  .٢



  ٢٠٠  قند پارسي

  

  .هست ييبايص زيک نوع تشخيشاعر  ين ادايا
» ها دنيشوق د«و » ها دنيگوش شن« يها عبارتبا استفادة  يريکشم يصبح

  :ر برده استکا به يخوبرا  يزيمآ حس
  ١ها دنيها فتد از شوق د دنيشن يکه در پا  هـا  چه پنهان گفت پيغام تو در گوش شنيدن

  :مهارت بلند ظاهر كرده استپارادوکس  ه ازن مناسب، در استفادير حسيم
  ٢باشـد  دان نکتـه  يرا خموش يزبان يزبان ب  فهمـد  يترا هر کس نم يابرو يها اشارت
دو کلمة  يبوده، از تضاد معنو پارادوکس» يزبان ين بزبا« عبارتت مذکور يدر ب
  .ده استيتازه آفر يمتضاد معن

 نييآفر يو معن يساز مضمون يسبک هند يهنر يها ويژگي ترين مهمگر از يد
 نييآفر يو معن يساز مضمون يدر سبک هند ياساس شاعر که توان گفت يم. است

نه ين زميدر ا. ز استيگر متمايد يها سبکن سبک از ين جهت ايا هب. گردد يمحسوب م
ناب و تازه  يها معنيدنبال  ش را ظاهر كرده،يخو يدست رهيز چير نيسخنوران کشم

سابقه و  ين بيدست آوردن مضام  به يآنان برا که شان موجب شديابتکار ا. اند رفته
ش را از چشمة صاف يکار برند و افکار خو  بهشتر يل خود را بيتخ يرويمطالب ناگفته ن

ها  ز اشارهيخود شعرا ن ييگو در مورد تازه. بکر آب دهند يها مضمونبا و يز يها بارتع
 که را ييآنها يمثالً، غن. ق مسائل سبک سودمند استين نکته در تحقيا که دارند
جستن   بهدادند، سخت مذمت كرده، آنها را  يش مين کهن را در قالب شعر گنجايمضام
د ين و تفکر جديل را بدون ابتکار مضاميشعر اصاو را يز. کند يتازه دعوت م يمعان

  :شمارد ينم يزيچ
ـان   تا به  بربندي دهـان  که گر سخن از خود نداري به   ٣کي چون خامه داري حرف مردم بر زب

 يبايز عبارت يو بزرگ يو خاطرجمع يافادة ظهور سالمت يبرا يريکشم يغن
  :ن صدا دادهيت چنين بيآن در ا که کار گرفته  بهرا  »ت گل کردنيعاف«

                                                   
  .٦٠٩، ص ٢ ج ،شعراي کشمير ةتذکر ،الدين حسام راشدي، سيد  .١
  .٤٦٧ص ، همان  .٢
  .٥٤٦ص ، ۱بخش  ،۵ جتاريخ ادبيات در ايران،   .٣



  کشمير ي سبک هندي در اشعار شعرايها ويژگي  ٢٠١

ـ ا ن هرچند چون برگ حنا افتـاده يبر زم  کنـد  يت گل ميعالم عاف بهآب و رنگ ما    ١مي
» ميا ن چون برگ حنا افتادهيبر زم« عبارتن، در مصرع دوم با آوردن يگذشته از ا

  .گر وجود انسان است افاده »آب و رنگ«. دينما يم يو خاکسار ين عجز و ناتوانييتب
در لباس « عبارتستن را در يز يو فروتن يدر خاکسار يعمر يريکشم يفان
  :داده است يجا» ر شدنيپ يخاکسار

  ٢کنـد  يمـ  يهمچو آتش در دم مردن جوان  ر شـد يـ پ ي، در لباس خاکساريهر که، فان
ن ير و مضاميعبارات کث يريگر شاعران کشميف ديز در ردين يريکشم يايجو

سرشار بوده و  يهنر يها دهين پديانش از چنويد. جاد كرده استيا يشمار يب يبايز
 يا ن گفته نمونهيق ايدر تصد. ن شاعران عهد استياز مشهورتر که ن نسبت استيا  به

  :ده استيس آفريبا استفادة صنعت تجن ييبايز يمعن که ميآر يمرا از اشعارش 
ــ ــبتي ــبش ين ياقوت را مناس ــا ل ــت ب   ٣با نبـات چـه نسـبت جمـاد را     که يعني  س

را يز ا را مقرر ساخت،يجو يتوان اقتدار هنر يم كرده، يت سخنرانين بيد ادر مور
س يبا تجنيبا لطافت ز» نبات«نخست، واژة . شاعرانه گفته است يليمصرع دوم را خ

با عالم  که ينخست نباتات، عالم رستن يمعن. آمده يدو معن  بهچون که آن . شده است
  .ست ينيريش دوم واژه، نوع يمعن. ندارد يجمادات نسبت

  :تيدر ب يريکشم يبزرگ
  ٤تار در تنبـور بسـت   يجا بهرشتة جانم   اسـتاد ازل  که ييام، گو مو در ناله بهمو 

 نييآفر يدر معن يو ياز هنر واال که کار گرفته است  بهشاعرانه  يباير زيچند تعب
سراپا  »بودنمو در ناله  بهمو «عضو،   بهعضو  يمعن به» مو  بهمو «مثالً، . دهند يم يگواه

ره از يو غ» رشتة جان«، »تار در تنبور بستن«منظور خداوند، » استاد ازل«اندوه بودن، 
ناب و  يها مضمونت از يب ين، معنيبرابر ا. گردند يمحسوب م هح و شاعرانيعبارات مل

پا درد   بهمن سر تا  که آن است يحاصل معن. دة تفکر شاعر استيآفر که است يا تازه
                                                   

  .۹۸۶ص  ،۲ج  شعراي کشمير، ةتذکر ،الدين راشدي، سيد حسام  .١
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  ٢٠٢  قند پارسي

  

  .ا خداوند تار طنبور را از رشتة جان من بسته استيام و گو الهو اندوه و ن
سبک  ير چون اغلب شعرايشاعران حوزة کشم که توان گفت به طور خالصه می

  .اند رفته يناگفته و ناب م يها معنيتازه دنبال  يرهايو تعب تنش عباريهمواره با آفر يهند
و  يساز تدر عبارر يدر اشعار شاعران حوزة کشم يسبک هند ويژگيگر يد
 که اند دهير کوشيحوزة کشم ين سمت شعرايدر ا. افته استيشاعرانه افاده  ييآرا کلمه

شان يشه اشعار اياند ن يت ايتثب يبرا. ش را با تمام وجوه رونما کننديخو يهنر شاعر
  .انگر حال خواهد بوديب

  :ديفرما يم يريکشم يغن
ــا   چون مردم چشـم  که دهر ناامن چنان گشته ــرا  ت ــواب م ــرد خ ــدم، نب ــه نبن   ١در خان

. افاده گردد ياند، تا مطلب اصل هم آمده  بهدة شاعر يآفر عبارتن يت چندين بيدر ا
  .م کردين عبارت توجه خواهيا يمعان بهش ما يدن مقصد خويروشنتر گرد يبرا

آسودة ناان زمانة ناآرام و يناآرام است و هدف شاعر ب يايمنظور دن» دهر ناامن«از 
در خانه « عبارت. گردد يت واضحتر ميگر بيد يها عبارتن نکته از يا. استش يخو

زمانه آرام  که کند بر وجه آن يبستن در خانه م ياول تداع. است يدو معن به» بستن
  .برد يام را نبندم، مرا خواب آسوده نم ست و اگر در خانهين

از تا  يعني. برد يابم نمنبندم، خورا تا در خانة چشم  که آن است تگر عباريد يمعن
  .سر نگردديش ميا در خانة چشم خود را نبندم، مرا آساين دنيا

  :نمود يدسته بررس در دوتوان  میر را يشاعران حوزة کشم يساز تعبار
  ؛يافضا يساز تعبار
  .هاي مجازي ريخته و ترکيب يساز تعبار
ها و  مونهبا ذکر ن يحدگ يدسته را در علدو ن يدن بحث اکرتر  قيعم يبرا

  . م کرديق خواهيحات آنها تحقيتوض
  :شوند يم ميدو دسته تقس بهباز  ياضاف يها عبارت :ياضاف يها عبارت. ١

  .ميآر يمثال م ها عبارتن گونه يا بهنمونه  يبرا :يدوجزئ ياضاف عبارت: لفا
                                                   

  .٤٩غفّاراف، ص . و مؤلف مقدمه و توضيحات عدهنده  منتخبات، ترتيب ،غني کشميري  .١



  کشمير ي سبک هندي در اشعار شعرايها ويژگي  ٢٠٣

  :يريکشم ياز غن
  :دهيتنور گرد بهدر آن فلک مشا که است يهيتشب عبارت: تنور فلک

  ١تا اشتها نسـوخت، نشـد پختـه نـان مـا       در تنور فلک قحط هيزم اسـت  که ييگو
  :ناخن همت

ــاخن همــت مــن رنــگ نگ   نگردد ز شفق هرگـز سـرخ   که چون مه نو ــن ــاي   ٢رد ز حن
  :مييآ يکثرت دچار م بهها  تن نوع عباريز بر اين يدر اشعار فان

  :نديچش و شکست زلف را گويپ: زلف يها حلقه
  ٣هـا  زلف نبود کمتر از خلخال يها حلقه  آن نگار ينما خوش يپا بهش يوقت آرا

  :يدور رو، دور عارض
  ٤فتاده از نظر نـرگس و ز چشـم حبـاب     نـاب  يدور عارض و لعل تو الله و م به

دستة نخست  يز از شمار عبارات اضافين» چشم حباب« عبارتت ين بيدر ا
باز شود،  شم بسته است،ک چيچشم  بهدر مجموع، حباب بر وجه شباهت . است

  .منعدم گردد
  .هنرمند است يليخ يعبارات اضاف يزير ز در طرحيا نيجو گداراب بي

  :هنرمندانه را دچار آمد يها عبارتن نوع يتوان ا يکثرت م  به يدر اشعار و
  :دينما يکشور افاده م بهشباهت حسن را  که يهيتشب عبارت، کشور حسن

ــ  ــور  ن آن لــب لعـــل يامــروز نگـ ــام دارد در کشـ   ٥حســـن نـ
 يها عبارتدن يموفقانه در آفر يها کوششز ين يرينش کشمين طور، در اشعار بيهم

  :شود يم ديده ييدوجز ياضاف
  :زلف معشوق ياهيه از سيکنا: خانة زلف زندان
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  .٢٤٨ص ، همان  .٤
  .۱۸۲ص  ،۱ ج شعراي کشمير، ةتذکر ،الدين راشدي، سيد حسام  .٥



  ٢٠٤  قند پارسي

  

ـ آر يم که يخانة زلف تو هر تاب زندان به   ١گـردد  تر از زنجير مـي  پاي دل مرا مشکل  به  مي
ش سلسلة يپا  به يچون زندان که عاشق در عشق معشوق است اضتيمنظور شاعر ر

 يپا يها حلقه يها تاب به دارد، اشاره که يخود زلف معشوق با تاب. زند يم يمحبوس
ن عمل گواه يشده است و ا تيبا رعايز يليتناسب سخن خ اينجا. کند يان ميزندان

مورد نظر  تيدر ب. شود يتناسب کالم محسوب م، يسبک هند يژگيک ويکاربست 
خانه با  زندان. دارند ييباير تناسب زيدل و زنج يخانه، زلف و تاب و پا زندان يها واژه
ر يعاشق را اس که کند يمرا تداعي آن  يها چيار و تاب و پير زلف يو بند و زنج يکيتار
تاب دهند، تا   بهاندازند و آن را چند مرت بند  يزندان يدر زندان بر پا. گرداند ميش يخو
عشق  که داند يم بهمشا يز با زندانيار را نيشاعر عاشق زلف . خت و مستحکم گرددس

  :ايو . زند يجانتر م تر و گران سخت يها دل تاب يده، بر پايخانة زلف کش زندان بهاو 
  :يشادمان يافزون، پرواز نشاط

  ٢تـوان گفـتن   پر پروانه و شاه چـراغم مـي    پرواز نشاط از شوق شيرازم ز بس بينش به
  .ز ظهور کرده استين حوزه نيگر ايد يلت در آثار شعراين فضيا
  :ن مناسبير حسيم

  ٣کند يدر گلستان مشق شمشاد يهر نهال  د شـانة زلفـت شـود   يد آن کـه شـا  يـ بر ام
ل شاعر بوده، چون يدة کارگاه تخيکردن آفر» يمشق شمشاد« عبارتت ين بيدر ا

کند، تا شانة  يآن م يدر گلستان آرزو شانه را اکثر از چوب شمشاد سازند، هر نهال
  :استغنا .زلف تو گردد

ــة زنج  وانـه را يخـواب آرد دل د  بهشورش زلفش  ــنال ــ ي ــانه م ــ ير را افس ــايدان   ٤م م
اد اهتمام ينامبرده ز يب شاعرانه شعراين طور، در کاربست عبارات غريهم

  .گردد يشان محسوب ميهنر ا ين نکته جوابگوياند و ا دهيورز
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  کشمير ي سبک هندي در اشعار شعرايها ويژگي  ٢٠٥

شتر يا بياز سه  که ندا داخل ييها تن گروه عباريادر  ييجز چند ياضاف يها رتعبا  :ب
ر يدر حوزة کشم. شوند يکار گرفته م  بهگانه ي يافادة معن يجزء عبارت بوده، برا

ن يت ايتقو به. اند دهياد ورزيز اهتمام زين گونه عبارات نيدن ايآفر يشاعران برا
  .ميآر يشان رو ميمطلب بر اشعار ا

و تکامل آن  ين مختصات شعريا بهر يدر حوزة کشم که ين شاعرانيهنرمندتر از
  :ن فکر استين اياشعارش مب که گردد يمحسوب م يريکشم يده است، غنيمشرف گرد

  :کمال فهم و فراسات، فروغ شعلة ادراک
  ١دايپنهان ز شمع صبحدم پ ين معنيبود ا  دايـ ست کـم پ  يريفروغ شعلة ادراک در پ

. شود يف ميضع يليخ يرساليفهم و درک انسان در پ که آن است يحاصل معن
صبحدم   بهچون شمع  که آورد يمثال م يقت واقعياثبات افکارش از حق يشاعر برا

 نياول ا. دگاه استيشمع از دو د يکم شدن روشن. شود يکم م يليآن خ يرسد، روشن
گر، شمع ياز جانب د. ديه نماريآن را خ يده روشنيچون صبح فرا رسد، پرتو سپ که

آن هنگام  که فرا رسد يسوزش و ييچون تمام شب سوزد، صبحدم مرحلة نها
. ان شمع و انسان گذاشته شده استيبا ميتناسب ز اينجا. استف يضع يلياش خ يروشن

شعرا در ساختن عبارات مزبور تناسب سخن را  که گواه آن است يغن يهنر يژگين ويا
  .کند   يم تيشه رعايهم

 يده، مضمون رمزيش دور گرديخو يظاهر يشتر از معنين عبارات بيااز  يبرخ
ان مرموز در اشعار يه و بيکثرت استفادة کنا که ن وجه استيبر هم. اند کسب کرده

ده وارد شر يحوزة کشم يشعر شعرا بهن راه يدا كرده، از اياز پيامت يسبک هند يشعرا
  : يه از معشوق ميکنا» نهال باغ حسن« عبارت يت غنين بيمثالً، در ا. است

  ٢نهال باغ حسن، از خاک بـردار آب را  يا  ش بگـذار آب را ين بيبوس خود زا پا نشئه
 يال گواهيخ يبايز از صور زين» از خاک برداشتن آب« عبارتدر مصرع دوم 

هرچند از  که انسان است يگر عروج روحان شاعرانه بوده، افاده يليخ يمعن. دهد يم

                                                   
  .٤٧ص غفّاراف، . دهنده و مؤلف مقدمه و توضيحات ع منتخبات، ترتيب ،غني کشميري  .١
  .٤٨ص ، همان  .٢



  ٢٠٦  قند پارسي

  

ن رو، از خاک برداشتن آب برون ياز ا. کند يعرش م بهده شده است، صعود يآفر خاک
  .آمدن از مقام پست و پر پرواز باز کردن است

باد، آب، -نشيچهار عنصر آفر يمعن به» وار عناصريچار د« عبارتگر يت ديدر ب
  :با و شاعرانه گفته شده استيز يليخ که کار رفته است  بهخاک، آتش 

  ١الب سرشکم در جهان تا آشکاريگشت س  ر از چـار مـوج  يـ ست غيناصر نوار عيچار د
وجودم  يشد، اجزا يالب سرشک من جاريچون س که ت آن استيب يحاصل معن

  .نماند يزيآب چ يعنيجز چهار موج،   به
 يجوابگو که توان برخورد ياد ميز يلين دسته عبارات خيا بهز ين يدر اشعار فان

نش يضمن آفر که ده استيکوش يفان. شود يمحسوب م يطلبات سخنوران سبک هند
مثالً، . ش را منقّش گردانديسخن خو يرايپ يپرداز اليخ بهها  تر و عبارين گونه تعبيا

از زمرة » اه زلفيقصّة مار س«و » خواب مرگ عاشقان زهرنوش«ت عبارات ين بيدر ا
  :دکنن يرا رونما م يهنر فان يحة ذاتيقر که باشند يم ييها تعبار

  ٢اه زلـف او افسـانه اسـت   يقصّة مار سـ   خواب مرگ عاشـقان زهرنـوش   ياز برا
اه زلف و يان خواب و افسانه، مار سيم ييبايت تناسب زين بين، در ايبرابر ا
 ياز کاربست هنرورانة تناسب سخن در شعر فان که رسد يمشاهده م بهزهرنوش 

  :يگريمثال د. دهد يم يگواه
  ٣نـا يبود طوق گردن م ين زلف ساقيکه چ  ا شد، عجب نبـود اگر زنجير پاي عقل ما و

اد يز يلين نوع عبارات شاعرانه خير از ايحوزة کشم ين طور، در اشعار شعرايهم
 يبا ذکر سندها اينجاخواهد،  يشتر ميق بيت تحقين خصوصيا. اند کاربست شده

  .مياکتفا نمود يآن در سبک هند يژگيد ويو تأک يضرور
مهم  يها از جهت يهنر ويژگین يا :يمجاز يها بيو ترک هختير يها عبارت. ٢

دن يآفر به اند نه شاعران توانستهين زميشتر در ايرا بيگردد، ز يمحسوب م يسبک هند

                                                   
  .١٦٩ص ، غني، مقدمه و تصحيح و حواشي از علي جواد زيدي ديوان  .١
  .٤٠ص منتخب اشعار،  ،يريفاني کشم  .٢
  .٣٠ص ، همان  .٣



  کشمير ي سبک هندي در اشعار شعرايها ويژگي  ٢٠٧

ن مسئله ظاهر گردد، يبا مقصد آن که وجوه ا. تازه و ناب موفق شوند يها معني
  :ميينما يشان رجوع ميها از اشعار ا نمونه  به

  :اظهار افسوس و ندامت کردن يمعن  به اينجا، افسوس برهم زدن ها از دست
  ١پرد چون رنگ رو از دست من رنگ حنا مي  زنم يکه از افسوس برهم م ها را بس دست
 يمعن بهر ين تعبيا.  »دن رنگ رويپر« که ز هستيگر معمول نيد عبارتت ين بيدر ا

  .آمده است يافتن رنگ، حاالت انسانير ييتغ
  :جز و فقر نمودن، در مقام فقر بودنعه از اظهار يکنا، ا پهلو زدنيورنقش ب  به

  رم ز درد دست و پايگ نيروز و شب از بس زم
  ٢اـيورـش بـنق هـبو ـد پهلـزن يـن مـر مـکيپ

ا يا گذشتن، بر سر همه مال و منال دنياز بهر دو دن، ن فشاندنيکون  به يدست خال
  :گذاشتن يپا

  ٣را ين دست خاليکون بهفشانده است   دارد يتـ ر اسـت، هم يـ اگرچـه فق  يغن
  :ه از نوشتن خامه و سفر آن در سواد دفتريکنا، زبان کردن بهچون قلم سفر 

  ٤م مـا يکنـ  يزبان م بههمچون قلم سفر   ميمشهور در سواد جهان از سـخن شـد  
از  که در عرفان، در مقام فقر يه از تکملة روحانيکنا، در علم فقر استاد شدن

افت، يچون هر کس در فقر کمال ب. دنيقت است، کامل گرديمخصوص طر يها هنيز
فقر  يرا منتهايز. ديبرس ياصل عرفان و مرتبة کماالت روحان بهاو استاد شد، او 

  :فناست در حق
ــخه از ورق بور   يدر علم فقر هر که شد استاد چون غنـ  ــت نس ــبرداش ــا ياي   ٥م

ا برداشتن يکه آن نسخه از ورق بور ز مسطور استين يگريد عبارتت ين بيدر ا
  .دن آمده استيحالت ما رس بهقت ما برخوردار شدن، ياز طر يمعن  بهاست و 

                                                   
  .٥٩ص ، غني، مقدمه و تصحيح و حواشي از علي جواد زيدي ديوان  .١
  .٥٤ص غفّاراف، . دهنده و مؤلف مقدمه و توضيحات ع منتخبات، ترتيب ،غني کشميري  .٢
  .٤٣ص ، همان  .٣
  .٤٤ص ، همان  .٤
  .٤٥ص ، همان  .٥



  ٢٠٨  قند پارسي

  

رسد و  يچشم م بهاد يز يلين نوع عبارات خيظهور چن ين طور، در اشعار غنيهم
ن يا يها ويژگيظهور . گردد يجو محسوب م ين شاعر معنين نکته گواه اصالت هنر ايا

 يدر اشعار فان. ديان خواهد گرديب ياحوال و آثار غن يدر ضمن بررس يمختصات شعر
شتر اشعار عارفانه و ياگرچه او ب. رسد يمشاهده م به يساز تن نوع عباريز کثرت اين

ان ين گونه عبارات بيشتر در پردة ايش را بيو مطالب خو يمعن يد، وليگو يم يفلسف
  :يچند نمونه از اشعار فان. کرده است

  :شهياند سخن و  يه از بلنديکنا، ن رفتن فکر چون نالهگردو  به
  ١ليک فکرم هر نفس چون ناله بر گردون برد  ام گرچه همچون اشک، فاني، بر زمين افتـاده 

  :ه از قامت بلند کردن سرويکنا، موزون کردن سرو يمصرع
  تـسيار آزاد نـدر به يکر معنـس از فـچ کيه

  ٢کندموزون  يسرو هم در صحن گلشن مصرع
ده است، تا اشعارش از رنگ و بار تازه ين شکل آفريا بهرا  دخواشعار ز يا نيجو

اد يز يليها خ بين گونه ترکيز بدين ين نسبت، در اشعار ويا  به. رديب گيغر هيرايپ
  :مثالً. دچار آمدن ممکن است

  :ديت عشق قرار گرفتن آيدر نها يمعن بهمنفعل شدن و هم ، آب گشتن
  شـارضـع ياـرم صفـه از شـک سـردد، بـآب گ

  ٣او بر کف گرفت که ميشو ينه مييدست از آن آ
  :گل از شرم گل رخسار محبوب يها ختن برگيه از ريکنا، ن زدنينه بر زمييآ

  ٤نينه بر زمـ ييش زد آيبرگ خو از برگ  تـو در چمـن   يد گل ز شـرم صـفا  يپاش
 که ر مقام وصل معشوقر شدن عاشق ديه از متحيکنا، دن مردم چشميبر تار نگاه دو

  :چديپ يه تار عنکبوت ميآن شب به ين سو و گاهيا به يدار گاهياز شوق د

                                                   
  .١١٥ص منتخب اشعار،  ،فاني کشميري  .١
  .همان  .٢
  .١٨٥ص ، همان  .٣
  .۱۸۸ص ، ١ ج شعراي کشمير، ةتذکر ،الدين راشدي، سيد حسام  .٤



  کشمير ي سبک هندي در اشعار شعرايها ويژگي  ٢٠٩

  سان عنکبوت بهروز وصل است، مردم چشمم 
  ١گاهـار نـر تـو بــدار تــيوق دــدود از ش يـم

تار   بهدن مردم چشم يدو«ان يرا ميز. ز هستيشاعرانه ن يبايک تناسب زي اينجا
ش توسط يد خويص بهعنکبوت . ست يمعنو يبايک نوع نسبت زي» عنکبوت«با » نگاه

ش يتار نگاه پ  بهز در مقام وصل يمردم چشم ن. چنگ آورد بهبرد، تا آن را  يتار راه م
  .ش جا دهديرود، تا معشوق را در خانة خو يم

ور سخن و يز شاعرانه در آراستن يبايدن عبارات زيز با آفريا نيق، جوين طريهم  به
خ يتار«مؤلف  که ن جاستياز هم. دن زبان شعرش قدم راسخ برداشته استيانگرد يغن

از داشت و يعهد خود امت يشعرا برا يجو گرزا داراب بييم که نوشته است» ياعظم
  .٢ان استيب وان فصاحتيد صاحب

هنر » سيالنفا مجمع«در . نقش خود را گذاشته است اينجاز در ين يرينش کشميب
ن يا. »٣اب استي يمعن يليخ که نظر آمده  بهوانش يد«: شدهف ين توصياو چن يشاعر

را شاعرانه  يبايبا عبارات زيز يدن معانيآفر ينش برايب که نکته خود گواه آن است
  .م نموديش را در چند نمونة شعرش مشاهده خواهيظهور هنر شاعر. کار گرفته است  به

 يت زندگياز واقع که است يا شاعرانه عبارت، ايرت در دهان داشتن آسيانگشت ح
توان  يزمان شاعر نم يابهاياز حاالت آس ين نکتة مهم را بدون آگاهيا. گرفته شده است

توسط فشار آب دور  که ست يگردد، سنگ بزرگ يواسطة آب م  به که يابيآس. فهم نمود
ا يدهان آس بهلة سوراخ خرد يوس بهاز آن  که ست يباردان بزرگ آن يدر باال. زند يم
  :م کنندة گندم استيانگشتک تنظ يزد و دارايگندم بروست، يپ

ـ آ يبرون از سنگ م يمردمان روز يبرا   ٤از اين رو آسيا انگشت حيرت در دهـان دارد   دي
  .روزگار است يه از سختيکنا» مردم ياز سنگ برون آمدن روز«در مصرع اول 

 يها رتعبا نييفرآ يو معن يساز بيترک برایر ين طور، شاعران حوزة کشميهم
                                                   

  .۱۸۹ص  ،١ ج شعراي کشمير، ةتذکر ،الدين راشدي، سيد حسام  .١
  .٢٠٧، ص تاريخ اعظمي ،مري هخواجه اعظم ديد  .٢
  .ب ٨٢ص ، النفايس مجمع ،خان علي الدين آرزو، سراج  .٣
  .۱۴۴ص ، ١ ج شعراي کشمير، ةتذکر ،لدينا راشدي، سيد حسام  .٤



  ٢١٠  قند پارسي

  

ب يناب، ترک يها معنيدر خلق  که اند دهيکار گرفته، کوش بهن وجوه يبا بهتررا شاعرانه 
 يژگين وياز ا يا آورده شده عده يها نمونه. راسخ بردارند يتازه قدم يها مضمونو 
ن ين شعرا چنيشه و افکار اياند نة يدر خز. کند ير را رونما ميحوزة کشم يشعرا يهنر

کشف   بهن جبهه يق در ايبحث عم که ميکن يادند و فکر ميز يليخ لؤلؤ و گوهرها
  .کند يمساعدت م ير و هم سبک هندياد شعر شاعران کشميز يها ينازک

 ييآرا تت عباريخصوص  ابدر ارتباط  که يسبک هند ياساس يها از جهت يکي
. دنيگو ميز ين يساز آن را در اصطالح واژه که استمرکّب  يساز تظاهر دارد، کلمه

داشتند مطالب  يشاعران سع که آن است يدر سبک هند سازی رواج بيشتر واژه علّت
ن يا. ازمند شدنديبات و اصطالحات تازه نيترک  بهه افاده کنند و يرمز و کنا  بهق را يدق
آن در  يابعاد هنر که سازد ير را رونما ميک نکتة مهم اشعار شاعران کشميز يلت نيفض
  :رسد يچشم م بهر يز يها مثال

  :ديگو يغن
  دـابـت يـرنمـق بـساران تعلـا سبکــاس مـلب

  ١رهن ما رايپ يه خاليبود همچون حباب از بخ
فقر، مفلس  يعرفان يافادة معن يمرکّب بوده، برا» سبکساران«ت واژة ين بيدر ا

  .آمده است
گنهکار  ين معنينچنيقبالً ذکرش رفت، ا که بخت برگشته يمعن  بهمرادف ، هينامه س

سند و يک و بدش را دو فرشته بنويانسان و اعمال ن يرا دهد، بر وجه آن که تمام زندگ
دفترش با  که ياه کسيس نامه اينجااز . باشداه يس ياده گناه کند، دفتر اعمال ويهر که ز

  :سته پر شده استياعمال ناشا
ــوده ــ آس ــ يام از گرم ــتيد قيخورش   نشين اسـت  ه سايهيکز لطف تو هر نامه س  ام

 اتيرا لطف و عنايندارم، ز يامت باکيآفتاب ق يمن از گرم که آن است يحاصل معن
  .ينده و مهربان هستيه پناه خواهد داد، چون بخشايتو مرا در سا

ز در اشعار ياو ن. دست است رهيدن کلمات مرکّب چيز در آفرين يريکشم يفان
                                                   

  .٣٠ص غفّاراف، . دهنده و مؤلف مقدمه و توضيحات ع منتخبات، ترتيب کشميري،غني   .١



  کشمير ي سبک هندي در اشعار شعرايها ويژگي  ٢١١

کالمش را افزون  يو معنو يده، غناوت لفظياد آفريز را کلماتن گونه يش ايخو
  :ده استيگردان
ق ياش از گرد عال نهيس که يهر کس. اهايعارفان، محبوبان خداوند، اول، ن صافانيس

  :است زهيپاک
ــخن   افان روشن اسـت ص جوهر ما هر نفس بر سين ــع س ــة طب ــاني، از آيين ــا ف ــرداز م   ١پ

مرکّب  کلماتاز  که کاربست شده است» پرداز سخن«ب يز ترکيدر مصرع دوم ن
  .ديآ ين ميآفر سخن و گو سخن يمعن  بهبوده،  ياشعار فان
 يژگيز همچون وير نيکشم يدر اشعار شاعران حوزة ادب ين طور، واژه سازيهم

ن مختصات يرة ايدر دا که شعرا توانستند. دا نموديت پيافضل يمخصوص سبک هند
  .اب گردندين مطالب شاعرانه دستيدن بهتريآفر  به

 يمهارت بلند هنر زين يژة سبک هنديع وياربرد صنار در کيحوزة کشم يشعرا
  .اند کار برده  به

 نشئه ياز شعر سبک هند که ع مستعمل سخنوران عهد مذکورياز صنا يکي
در اشعار سخنوران قبل از سبک  ين صنعت مهم شعريا. ل استيرد، صنعت تمثيگ يم

آن داشته، در   هب يشتريتوجه ب يندگان سبک هندياما سرا. ز موجود استين يهند
. اند اند و آن را تکامل و انکشاف داده ن راه قدم نهادهيشة خود در اياند  ييحدود توانا

  :نوشته يکدکن يعيشف که ن نسبت استيا  به
م، يرا در ادوار مختلف در مجموع نظر کن يفارس يشعرا يرسازياگر تصو”

الت از ين صنعت را با واسطة تمثيا يسبک هند يشعرا که گفتن ممکن است
  .٢“اند شتر فروغ دادهيهمه ب

افادة  يبرا. ١: اند نظر گرفته بهدو نکتة مهم را  ين صنعت شعريشعرا در استفادة ا
  .يق فکر با مثال واقعيتصد يبرا. ٢فکر؛  ييبايز

ان كرده، در يرا ب ين صنعت در مصرع اول مطلب اصلياهل سخن هنگام کاربست ا

                                                   
  .٣٧ص منتخب اشعار،  کشميري،فاني   .١
  .٣١٣ص ، صور خيالشفيعي،  کدکني، محمدرضا  .٢



  ٢١٢  قند پارسي

  

 که ن نسبت استيهم به. ندنماي يق ميا تصدش ريل فکر خويمصرع دوم توسط تمث
  .١ده استيه نامين صنعت را مثاليا ينعمان يشبل

 که يالتيکثرت تمث. اند ن نوع صنعت را تکامل و انکشاف دادهير ايکشم يشعرا
ندگان يان گويآن در م يدگيپسند  بهست  يليخورد، دل يچشم م بهشان يامروز در اشعار ا

سخن  يسبک هند يل از جانب شعرايستفادة هنرمندانة تمثدر ا نعماني يشبل. آن دوره
در . ٢داند ين طرز ميا يرزا صائب بانيم و ميسل يقل يرا در قطار کليم، عل يغن کرده،

  :ن گفتهيچن يشاعر که دهيرس ييجا بهتا  ييگو ليدر تمث يواقع، اشتهار غن
ــان تمث ــچن ــي   ٣يرد خراجـ يـ گ يکه از فکر غن  يل را داده رواج

  :نشان داده يا ل قدرت و ظرافت ماهرانهيز در تمثين يفان
  ٤درکار نبـود طـرة شمشـاد را    يا شانه  اجيـ احت باشدش نيآرا بهرا  يحسن ذات
از ندارد، يش مصنوع نيچ گونه آرايه بهحسن خداداده  که آن است يحاصل معن
 يقعوا ين فکر از زندگيت ايتثب يشاعر برا. است تيکفا يذات ييبايچونکه همان ز

از ين يا چ گونه شانهيه بهشمشاد  يبايز يها شاخه يعنيطرة شمشاد،  که آرد يمثال م
  .نديبايعتاً مرتّب و زيندارد، چون آنها طب

 تياو با رعا. ده استياد ورزيه اهتمام زيز در استفادة مثالين يرينش کشميب
در . داده استش قرار يق فکر خويلة تصديل را وسيتمث يسبک هند ترين مهم يها عنعنه

  :ستا باال يها شهياند  يقيگواه امر حق ياشعار و  بهنه رجوع ين زميا
  ٥تواند کار يک دندان کند صد گهر کي مي  حسرت پيري نگردد کـم ز اسـباب جهـان   

ل پروانه و يتمث حضور معشوقه است، که يام شادمانيت ايتثب يگر مورد برايدر د
  :کار گرفته است  بهچراغان بهار را 

ـ کـه   يست، وقتيام شادمانيا   ٦پروانه را چراغـان فصـل بهـار     اري
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  :يرياهللا سالم کشم مال لطف
  تر زونـکرم را دولت اف شود صاحب يز احسان م

  ١گردد يـش ميدن بياه را آب از کشـ، هر چيبل
  :ياوج
ــنغمــه را ترب  چشم تو پر ساز کنـد  ين نگهيتحس بهگر  ــد ت ســرمه خــوشي   ٢آواز کن

  :مال ساطع
  ٣ودـاور شـ ـر پهنـحارد، بـه بـداني کـر چنـاب  عت رحمت اگر خواهي مدار از گريه دستوس

  :قبول
  يخور يجا م ي، غم چه بيب روزيرسد از غ يم

  ٤ستيم در وقت خوردن کور نـادرزاد هـور مـک
 يل اقتدار بزرگ هنرير در کاربرد صنعت تمثيکشم يم، شعراينيب يکه م يطور به

ن صنعت موجب تحول يکثرت استفادة ا که ن وجه استيا بر. اند مصرف كرده
  .ده استيشعرا گرد يساز يمعن

 يمعرف يز چون مختصات سبک هنديرا ن يبند ايهاممحقّقان  ها ويژگيگر يدر قطار د
نام برده  يع مخصوص سبک هنديهام را در قطار صنايا ياز آن جمله، شمس لنگرود. اند كرده
  .گرفتند ينظر م  بهن صنعت را يش از همه، درجة استفادة اين، پيا يالبتّه، برا .٥است

ن يا  به. قبول اشتهار دارد گيب يشتر عبدالغنيهام بير در استفادة ايکشم ياز شعرا
  :ميآور  يم ينمونه از اشعار و يبرا. ٦اند گفته» هامياال مروج«او را  که است يمعن

ـ   صفت در کف مدحت فوه    ٧د آب قلـم را گـذر  يزه ز سر ميک ني  غشيگـر ت
 که آن است يدر نظر اول حاصل معن. هام استيحامل ا» آب ز سر گذشتن« عبارت
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  ٢١٤  قند پارسي

  

دوم در آن  يمعن. شود يار قلم از عرق انفعال غرق آب مي يغ ابرويف تيضمن توص
او  يغ ابرويف تيدر توص يعني. دهد يخود را از دست م يقلم هست که کند يظهور م
نوشتن قلم سر آن را با  يبرا که غ با قلم آن استيرابطة ت ن،يدر برابر ا. شود يعاجز م

  .رنديگ يغ ميت
ن يدر رابطه با هم. مهارت بلند ظاهر كرده است يبند ايهامز در ين يريکشم يغن

  .١ده استينام» يبند ايهامل يسرخ«را  يغن» نة خوشگويسف«مؤلف  که گفته است
سخن  يهامات اشعار غنيا يها ويژگي ترين مهمدر مورد  يديجواد ز ين، عليهمچن
فاقد ذکر حسن و عشق  که ياتيمطلوب ساختن غزل يشاعر برا که کند يد ميرانده، تأک

پناه ببرد، تا  يلفظ يعيع بديصنا به که ن ندارديجز ا يا و شراب و شاهد باشند، چاره
ل بر شنونده و يهام و تمثيرا با چشم زودفهم چون ا ين خوش و اخالقيبتواند مضام

  .٢اننده گوارا سازدخو
  :م کرديمراجعت خواه يچند نمونة اشعار غن  بهها  ن گفتهيت ايتثب يبرا

  ٣هـا را  نهياران سـف يانداختند در آب   ط عـالم ياشعار آبـدارم تـا شـد محـ    
ط در نظر اول يمح. اند دهيآراسته گرد ييبايبا آهنگ ز» نهيسف«و » طيمح«ت ين بيدر ا

اشعار من  که شه و کنار بوده، حاصل مطلب شاعر آن استگر اطراف و اکناف و گو افاده
  .آب انداختند  بهدفتر اشعارشان را  يها نهيگر شعرا سفيتمام عالم را فرا گرفت و د

اران جهت فهم يکران گشت و ياشعار آبدار من مثال بحر ب که گر آن استيد يمعن
اران ي يعني. رد ساختندآن وا  بهش را يتفهم و ادراک خو يها يکشت، ها نهيمطالب من سف

  .دنديمطالعة اشعارم متوجه گرد  به
  :ن فرمودهيتمک

  نيگذارد خواب خوش، تمک يفراغت م يچه سان پا
  ٤ادشـيت بنـر آب اسـب هـک مـة چشمـانـدرون خ
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را بر آب يز. ن شده استيهام مزيبا ا» اديبر آب بودن بن« عبارتت يدر مصرع دوم ب
 يمعن ياما حاصل اصل. اد شدن خانة چشم منظور استيه بندياد اوالً از آب ديبودن بن
  .بقاست يشود، ب يادش بر آب نهاده ميهر چه بن که مذکور در آن است عبارت

ت خاص يک خصوصيبا  يبند ايهامر يکشم يمنتها، در اشعار شاعران حوزة ادب
مساعدت  راشعرا  يهنر يها دهيتازه و پد يها شهياند د يتول يبرا و دهيگر گرد جلوه

  .كرده است
ن مقام خاص يمع يعيبد يها صنعت يدر سبک هند که ديآ ين اسناد برمياز ا

ه، استعاره، يف، تضاد، کنايه، توصيل تشبيمعمول از قب يعيع بدين صنايدارند، برابر ا
  .اند نة خود را حفظ کردهيشينها مقام پيتناسب و امثال ا

را  يشباهت خوب .کار برده  به ييبايزه يش تشبين کالم خوييتزدر ت ين بيدر ا يغن
  :ان زبان و بال برقرار کرده استيم

  رود شعرم يهر سو م هـبم ـيان داـک زبيرـز تح
  ١ديآ ين که از آن بال در پرواز ميت اـچو مرغ اس

  :اه مانند شده استيمار س بهت ساطع، خصم ين بيدر ا
  ٢موران ظهور از راه دور فص همچون کند مي  خصم را عاجز مدان، هرچند اين مار سـياه 

ران يگشتة پ هنرمندانه قلم رانده، قامت خم ينيه آفريز در تشبيقبول ن گيب يعبدالغن
  :ساخته است بهده مشايچيمصرع پ بهرا 

  ٣ده شـد يـ چيگشته آخر مصـرع پ  قامت خم  ريـ دم چـو پ يدقّت طبعم دوباال گشت، گرد
استعاره  که د گفتيبا. ان داردينما يجا يسبک هند يز در اشعار شعراياستعارات ن

ر ذکر يدر ز که يا چند نمونه. گردد ين عهد محسوب ميا يشعرا ياز ارکان مهم هنر
  .ن گفته خواهد بوديبر ا يليم نمود، دليخواه

بر وجه  که است ياستعارة گلرخان، محبوبان» سبزخطان«واژة  يت غنين بيدر ا
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  :شان افاده شده استيا ينزاکت جوان
  ١ن اسـت يدان نمکيسف شير يصهباکش  سـت ين يا مـزه  ين سبزخطان بساغر زد

نة يدر زم. کار رفته است  به» سگ«استعارة شتر يبدر اشعار عارفانه جهت افادة نفس 
کار گرفته   بهرا  »سگ خاموش«قبول استعارة  گيب يعبدالغن که شه استياند ن يهم

  :شک، مقبول و شاعرانه است يب کهاست 
ـ شـه در فر يجـان هم ز چنگ نفس بود    ٢گير است اين سگ خاموش مهمان که فغان  ادي

ر در کاربست صنعت يحوزة کشم يشعر شعرادر  يسبک هند يها ويژگياز  يکي
، نامحسوس يها شتر واسطهيب يات سبک هنديرا در ادبيز. دينما يص ظهور ميتشخ

ک يرا تحرجان  يب يزهايها چ ن صنعتيلة ايوس بهشعرا  يعني. اند دهيمحسوس گرد
ده، استفادة آن در اشعار مقرر يگرد ين نکته از مختصات مهم شعريبخشند و ا يم

تمام  يدر سبک هند که سدينو ين گفته ميت ايدر تقو يوسفين يحس غالم. گشت
جان  يب يزهايشود و خصوصاً متحرک ساختن چ يروشن احساس م يزندگ يها جلوه
  .٣ت کالن داردياهم

ص ياز صنعت تشخ يسبک هند يگر شعرايز چون دير نيمکش يحوزة ادب يشعرا
  :ديگو ينش ميب مثالً .اند ار استفاده كردهيبس

ــهاز گــل  ــه داده  ب ــاد صــبا نام   ٤است يا تو دفتر دل پاره پاره يکه ب يعني  ام دســت ب
ص است، يک نوع تشخيهم » دست صبا نامه دادن بهاز گل « که معلوم است اينجا

شاعرانه  يبايز عبارتک يگر، ياز طرف د. کند يسان را اجرا مل آن که عمل انيدل  به
  . باشد يم

  :ده استيغ آفريبل عبارتبا و يص زيتشخ» تار کفن  بهدوختن لب گور «ر يتعب  اب يغن
ــدوز  ما کـار نـدارد   جز شکوه که ست يعمر ــور ي ــب گ ــهد ل ــا  ب ــن م ــار کف   ٥ت

                                                   
  .٣٢ص ، غني، مقدمه و تصحيح و حواشي از علي جواد زيدي ديوان  .١
  .٣٠٥ص ، شعراي کشمير ةتذکر ،اصلح، محمد مرزا  .٢
  ٢٤٥، ص ا در نظر صائبيشا هتصوير شاعران ،يوسفي، غالم حسين  .٣
  .۱۴۲ص ، ١ ج شعراي کشمير، ةتذکر ،الدين حسام راشدي، سيد  .٤
  .٣٩ص غفّاراف، . دهنده و مؤلف مقدمه و توضيحات ع منتخبات، ترتيب کشميري،غني   .٥



  کشمير ي سبک هندي در اشعار شعرايها ويژگي  ٢١٧

 يباي، مضمون زکار بردهرا ص يتشخت عصن عتير منظرة طبيگر در تصويد يجا
  :ده استيشاعرانه آفر

  ١انه رايبـــاد ده ســـبد آشـــ بـــهبلبـــل   غارت بـرد صـبا   بهگل ز باغ  که يروز
همچون عمل انسان هستند،  که »انهيباد دادن سبد آش  به«، »غارت کردن« يها بيترک

 عبارتگر، در مصرع دوم ياز طرف د. اند ص شدهيده، تشخيباد و بلبل منسوب گرد  به
 يعنيباد،  بهاول  يمعن. ش داده استيرا گنجا يدو معن که دارد يهاميا» دادنباد  به«
  . استدوم از دست دادن، محروم شدن  يدست باد صبا دادن است و معن  به

 نسبتبر عالوه شاعران  که دينما يص در آن ظهور ميتشخ  مهمات ياز خصوص يکي
شة ياند شاعر . آورند  يار مگفت  بهآنها را اشياي  به يانسان يها دادن خصلت و عمل

  :ديگو يم يمثالً، فان. دارد يان ميش بيکار گرفتة خو  به يزهايا چيا يش را در گفتار اشيخو
  ٢ا در بزم مستان پارسا نتـوان نشسـت  ياز ر  گوش شيخ جام آهسته گفـت   صوفي مينا به

اعر ستد، او را شيا يشه در بزم مستان آرام و خاموش مينا هميم که ل آنيدل  به
ظاهر آرام و ساکت است، از  به يچون که اگرچه و. دهد يه مياکار تشبير يصوف  به

 خ جاميش. گردد ياکارانه محسوب مير يپس، عمل و. ختيوجود او شراب خواهند ر
ص آمده يهمچون تشخ اينجا که ينوش اول جام باده. استفاده شده است يدو معن  به

در  .اشارت کنند ياحمد جام  بهشتر يب تارن عبير ايز يات فارسيدوم، در ادب. است
  :دين گويچن يفان ت مذکوريب

ــه   د، گفـت يه مجنون چو ديباد بهاشک مرا  ــرد راه آبل ــز گ ــا ک ــ ييپ ــتيرس   ٣ده اس
از زبان شمع و پروانه و گل و  ينيص آفرين اصول تشخيهم به ير فانيت زيدر ب

  :کند يبلبل سخن م
ــدل  د از زبان شـمع يگوش گل چو رس به يراز ــا عن ــت يب ــه درگرف   ٤ب صــحبت پروان

موافق  يمعن که کار رفته است به» در گرفتن صحبت« عبارتمصرع دوم  اينجا
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ن يا. است يمردم يها شيگو بهک يآمدن گفتگو، گرم گشتن صحبت را دارد و آن نزد
. کند ير رونما ميکشم يرا در اشعار شعرا يت مهم سبک هنديک خصوصي يت فانيب

ده، از کلمات کوچه يشتر متوجه فرهنگ عامه گرديب يشاعران سبک هند که مسلّم است
 يزين هنر صائب تبريمخصوصاً، در ا. اند کار گرفته  را به ي، فرهنگ مردميبازار

دا يهو يروشن  بهز ير نيدر اشعار حوزة کشم يت هنرين خصوصيا .دست است رهيچ
  .م نمودين مسئله بعداً توقف خواهيدر ا که گردد يم

 يا و اجناس دادن خصلتهايشتر متوجه اشياو ب که ديآ يبرم يصات فانيتشخاز 
ضمن  که توان مقرر نمود ين مختصات ميا ه ازبا استفاد ن رو،ياز ا. استانسان  يعمل
  :ندينما يشتر در دو نکته کوشش ميشاعران ب نييص آفريتشخ

  .تيا دادن صفت شخصيا و اجناس و يگفتار آوردن اش به. ١
  :ديگو يغن

  ١که حسن گلرخـان پـا در رکـاب اسـت      اد خلخـــاليـــکنـــد در هـــر قـــدم فر
 يصدا دارد، در حال يعنيزند،  ياد ميخلخال فر که ديآ يت برميب ياز محتوا اينجا

  . استبلند دردآلود  يجة صدايصدا برآوردن صفت انسان است و آن نت، اد زدنيکه فر
  :دين گويا تمکيو 
  گاه اوـراود از نــت يـل مـافـرف تغــن حــيهم

  ٢را گو سخندانم، چه منظور است، آن چشم  ينم
 ييگو سخن که ص است بر وجه آنيتشخ» گو سخنچشم « عبارتت ين بيدر ا

  . استدن يت بخشيک نوع شخصيچشم منسوب دانستن آن   بهصفت انسان بوده، 
. اند ها و اجناس ظهور کردياش بهي ات انسانيعملنسبت  هنيدر زم که يصاتيتشخ. ٢
  :ديگو يم يريکشم يصرف

  ران در جهان گردديغم ز اشکم گر نه و يبنا
  ٣ا ربيران شود کاخ جهان، يل فنا وين سياز ا
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  کشمير ي سبک هندي در اشعار شعرايها ويژگي  ٢١٩

  :اند ک بار کاربست شدهي  بهصات هر دو ين دو دسته تشخياز ا يگر صرفيت ديدر ب
ـ گو يغمزه مـ  بهکُشد، اما  ياز مين   ١ن بهانه ترا آزمودنم هوس استيبد  دي

  .محبوب را افاده کرده است بهاق ياشت که است يعمل انسان» ز کُشتناين«
 اينجاکند،   يم اشاره» ديگو يغمزه م  به« عبارت  بهمطلب شاعر چون  در ادامه

صات يمربوط دستة اول تشخ که در نظر است يگفتار آمدن صفت، خصلت انسان  به
  .گردد يمحسوب م
با دندان شبنم «ب يآن ترک که کار رفته بهص هنرمندانه يز تشخيت ساطع نين بيدر ا

  :است» دنيلب ندامت گز
ـا  مگر زد غنچه پيش آن دهان الف مالحـت    ٢ها گزد لب از ندامت که با دندان شبنم مي  ه

کثرت کار   به ياز فرهنگ مردم يم، شاعران سبک هنديکه ذکر نمود يه طورب
 يليخ» رفته خواب يپا«ا ي »خواب رفتن پا« عبارتمثالً، در فرهنگ عامه . اند گرفته

ر يک تعبي بهآن را  تن عباريکاربست نمودن ا با يسبک هند يشعرا. مستعمل است
  :ديفرما يم يمثالً، غن. اند مبدل کرده يشاعرانة ادب

  ٣نقش پايي بود آن پاي که در خواب شـود   خبر است جايي نبرد هر که ز خود بي ره به
کار  بهند، ا ان خلق مستعمليم که را ييبايز کلماتو  تز عبارين يريکشم يايجو
شتر معمول يب که »دست شستن« عبارتمثالً، . ده استيتازه آفر يها مضمونگرفته، 

 يزي، دل برگرفتن از چيقطع خواهش و دلبستگ يمعن بها يزبان عامه است، در شعر جو
  :شاعرانه صدا داده است يليخ

  ٤شويم که او بر کف گرفت از آيينه ميدست   که از شـرم صـفاي عارضـم    آب گردد بس
هام يت آمده، ايدر ب که »نه شستنييدست از آ«ق تر يا دقي» دست شستن« عبارت

دست شستن،  يواقع يمعن  بهدوم  يمعن. نخست آن که قبالً ذکرش رفت يمعن. دارد
لة شستن دست يوس که آمده است» آب شدن« عبارتوجه آن که در مصرع اول   به
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  ٢٢٠  قند پارسي

  

نه عکس ييدر آب آ که ض و لطف معشوق استياب شدن از في ر شاعر بهرهمنظو.  است
  .افته، در کف او قرار گرفته بودي

در غناوت زبان شعر  يسبک هند يشعرا که جه گرفتيتوان نت ين بحث مياز ا
 که ن نسبت استيا به. اند دهياد ورزيانه اهتمام زيعام يها بيرها و ترکيتعب کاربرد  به

ره يک سر و گردن و غيازه، زاغ و زغن، يرفته، خم خواب يبغل، پا ن،يآست يها واژه
شان در اشعار  دنيعلّت مستعمل گرد  بهداشته،  يجا ياصالً در فرهنگ گفتار مردم

  .اند کسب کرده يشاعران خصلت کتاب
. گر است المثل و مقالها جلوه انه در استفادة ضربيگر کاربست فرهنگ عاميجنبة د

را از مختصات سبک  يخلق يها شيالمثل و مقالها و گو ز ضربمحقّقان برداشت ا
ز استفادة ين حوزه نيا يدر اشعار شعرا که ن نسبت استيا به. ١اند شناخته يهند

  .ان داردينما يالمثل و مقالها جا ضرب ،يخلق يها معنيمضمون و 
 يمانه و گفتار مرديعام کلماتر استفادة ين طور، در اشعار شاعران حوزة کشميهم

هنر شاعران عصر  ين جبهه در افشايبحث در ا. هنرورانه صورت گرفته است يليخ
  .خواهد داد يثمرة خوب

دا كرده ياشتهار پ يات سبک هنديدر ادب يباز گر لفظيد عبارت بها ي کلماتبا  يباز 
ز هنرمندانه ين يريات شاعران کشميدر غزل يهنر يژگين وين نقطة نظر، اياز ا. بود

  :ديگو يد ميمثالً، الله ملک شه. است کاربست شده
  ٢وصال تو فنا شـد  بهکه وجودم  يعني  الم قــد مــن بــا الــف قــد تــو ال شــد

 يعنيست، نه، ين يمعن که شود يم» ال«م، يسينوب کجاي» الف«را با  »الم«اگر حرف 
فنا را در نظر  ةن واژيق منظور از اياهل طر که ن نسبت استيا به. يزيانکار چ

  .نماند جز خداوند يباق يزيز انکار شود، چيهمه چ يعنيند، ا داشته
ر در يکشم يحوزة ادب يشعرا که توان گفت ياند، م آورده شده که ييها از نمونه

و  يين معناييتب يده، براياد ورزياهتمام ز يعيع بديمورد و هنرمندانة صنا  هاستفادة ب
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 را ن گونه اشعاريا يها و نمونه. اند ماهرانه کاربست كردهرا دا نمودن سخن خود آن يپ يلفظ
  .توان ذکر نمود ياده مياند، ز سروده شده يعيبد يها با استفادة استادانة صنعت که

ر نشان يکشم يحوزة ادب يدر اشعار شعرا يسبک هند يها ويژگيق يو تحق يبررس
 يهنر بلند شاعر يات سبک هنديشان در استفادة هنرمندانة خصوصيا که دهد يم

از جانب . اند گذاشته يينقش باسزا ين سبک ادبيرا مصرف كرده، در انکشاف اش يخو
 که امکان داده يعيع بديگر صنايو د ين سبک ادبيژة ايع ويگر، استفادة هنرمندانة صنايد

  .اد ورزندينو اهتمام ز يها مضمونتازه و  يها معنيدن يدر آفر
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