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ذکاوتی  علیرضا  اثر  هندی  سبک  اشعار  چکیده:گزیدۀ 
کرد  منتشر   1372 سال  در  دانشگاهی  نشر  مرکز  که  قراگزلو 
دایرۀ  که  اثری  بود.  ایران  در  هندی  سبک  گزیدۀ  نخستیین 
کلیم  و  صائب  سروده های  از  را  هندی  سبک  منتخباِت 
از دیگر گویندگان و سخنورانی ناشناخته تر در  فراتر برد و 
این شیوه شعرهایی درخشان ارائه داد. در این نوشتار سخن 
کتاب  بازنگریستۀ  و  مفّصل  صورت  و  دوم  چاپ  سرِ  بر 
خیال  مجموعۀ  کتاب  یعنی  هندی  سبک  اشعار  گزیدۀ 
فغانی  بابا  از  شاعر  چهل وشش  غزلیات  برگزیدۀ  است؛ 
سوی  از   1397 سال  در  که  همدانی  صفاءالحق  تا  شیرازی 

انتشارات فرهنگ نشر نو منتشر شد. 

سبک  موافقان  و  مخالفان  به  نخست  رو  پیش  نوشتار  در 
از  گزیده ها  معرفی  به  سپس  و  شده  پرداخته  هندی 
سروده های شاعران سبک هندی از کتاب منتخبات اشعار 
صائب تبریزی اثر حیدرعلی کمالی اصفهانی )تاریخ نشر: 
1305( و دیگر منتخبات تا سال 1397 و نقد و  ارزیابی کتاب 
مجموعۀ خیال. در این بخش ضمن تبییین اوضاع سیاسی 
و اجتماعی ایران پس از حملۀ مغول و استییالی صفویان، 
گی های اسلوب هندی و اوج و فرود این سبک به بحث  ویژ

گذاشته شده است. 

از مهم ترین مزیت های مجموعۀ خیال در مقایسه با دیگر 
گزیده های سبک هندی این است که بینش فلسفی مؤلف 
کوشیده  مؤلف  و  بوده  شعرها  برگزیدن  در  اصلی  سنجۀ 
کید ویژه بر تفکر فردی و اجتماعی هر شاعر،  با تأمل و تأ
»فردیت« و خصیصه های سبکی و فکری آنان را آشکار کند. 

کلیدواژه ها: مجموعۀ خیال، گزیدۀ سبک هندی، سبک 
هندی، صائب تبریزی، معرفی کتاب.
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مجموعۀ خیال )برگزیدۀ غزلیات چهل و شش شاعر 
از بابا فغانی شیرازی تا صفاءالحق همدانی(، گزینش و 

ویرایش علیرضا ذکاوتی قراگزلو، تهران، فرهنگ نشر نو با 
همکاری نشر آسیم، چاپ اول: 1397، 900 صفحه.



The Rulers of «Barjaste1 Hemistich»
By: Sa’id Poor Azimi

Abstract: A Selection of Indian Style Poems by Alireza 
Zakavati Gharagozlou, published by the University 
Publishing Center in 1372, was the first selection 
of Indian style poetry in Iran. A work that in its 
selection of Indian style poems went beyond Saib and 
Kaleem’s poems, and presented other brilliant poems 
in this style from some unknown poets. In this arti-
cle, we are talking about the second edition and the 
detailed and revised version of A Selection of Indian 
Style Poems that is Majmoo’eye Khial (a Collection of 
Fantasies). This new book includes selected ghazals 
of forty six poets from Baba Faghani Shirazi to Safa’ 
al –Haq Hamedani, and was published by Nashrenow 
publishing house in 1397.
The following article first deals with the opponents 
and proponents of the Indian style, and then dis-
cusses some excerpts from the poems of Indian style 
poets from the book  A Selection of Saib Tabrizi’s 
poems by Heidar Ali Kamali Isfahani (published in 
1305) and other selections published up to 1397. 
Finally it is going to criticize and evaluate the book 
Majmoo’eye Khial (a Collection of Fantasies). In this 
section, while explaining the political and social sit-
uation in Iran after the Mongol invasion and Safavid 
despair, the characteristics of the Indian style and 
the ups and downs of this style are discussed. One of 
the most important advantages of the this collection 
compared to other selections of the Indian style is 
that the author’s philosophical insight was the main 
criteria in choosing the poems, and the author has 
tried to reveal the «individuality» as well as stylis-
tic and intellectual characteristics of each poet by 
reflecting on their individual and social thinking.

Key words:  Majmoo’eye Khial (a Collection of Fan-
tasies), a selection of Indian style, Indian style, Saib 
Tabrizi, book report.
1. This kind of hemistich is the most significant hemistich throughout the 

poem in which the poet tries to reveal the best of himself.  

ز( ؤساء )املصرع البار ر
سعيد پور عظيمي

ّية  يـده اشـعار سـبك هنـدى )= منتخبـات شـعر اخلالصـة: تعتبـر گز
گزلـو ونشـرها  فهـا عـي رضـا ذكاويت قرا

ّ
مـن السـبك اهلنـدي( الـي أل

مركز النشـر اجلامعي سـنة 1372 مشسـّية، أّول منتخبات من السـبك 
اهلنـدي يف إيـران، وهـي املنتخبـات الـي وّسـعت دائـرة منتخبـات 
السـبك اهلنـدي ومل تقتصـر عـى قصائـد صائـب وكلـم، بـل امتـّدت 
لتشتمل عى غيرمها من الشعراء واخلطباء املجهولني يف هذا النوع 

ق.
ّ
من الشعر املتأل

واحلديـث يف هـذا املقـال يتنـاول الطبعـة الثانيـة املفّصلـة واملنّقحـة 
كتـاب جمموعـه خيـال  يـده اشـعار سـبك هنـدى، أي  كتـاب گز مـن 
)= جمموعـة اخليـال( الـذي يتضّمـن منتخبـات مـن غزلّيـات سـّتٍ 
 من بابا فغاين الشـيرازي إىل صفاء احلّق اهلمداين، 

ً
وأربعني شـاعرا

والذي صدر سـنة 1397 مشسـّية عن انتشـارات فرهنگ نشـر نو )= 
انتشارات ثقافة النشر اجلديد(.

السـبك  ّيـدي  ومؤ معـاريض  عـن  باحلديـث  احلـايل  املقـال  يبـدأ 
يـف مبنتخبـات مـن قصائـد شـعراء السـبك  اهلنـدي، مّث ينتقـل للتعر
فـه 

ّ
يـزي الـذي أل كتـاب منتخبـات أشـعار صائـب التبر اهلنـدي مـن 

حيـدر عـي كمـايل األصفهـاين، والـذي صدر سـنة 1305، وغيره من 
املنتخبات الصادرة حّت سـنة 1397، إضافًة إىل نقد وتقيم كتاب 

جمموعه خيال.
وضمـن اسـتعراضه لألوضـاع السياسـّية واالجتماعّيـة يف إيـران بعـد 
ّيـني عـى احلكـم، يشـير الكاتـب  احلملـة املغولّيـة واسـتيالء الصفو
ـق 

ّ
سـلوب اهلنـدي وتأل

ُ
يف هـذا القسـم مـن املقـال إىل خصائـص األ

وضمور هذا السبك الشعري.
ومن أهّم ما متتاز به جمموعه خيال عن غيرها من منتخبات السبك 
ـف كانـت هـي املعيار األسـاس يف 

ّ
اهلنـدي أّن النظـرة الفلسـفّية للمؤل

كيـد  ـف مـن خـالل التأّمـل والتأ
ّ
انتخـاب األشـعار، حيـث سـعى املؤل

 شاعر إىل بيان فرادة 
ّ

الشديد عى التفكير الفردي واالجتماعي لكل
 وضوح.

ّ
ّية بكل سلوبّية والفكر

ُ
ذلك الشاعر ومزاياه األ

اهلنـدي،  السـبك  منتخبـات  خيـال،  جمموعـه  األساسـّية:  املفـردات 
يف الكتاب. يزي، تعر السبك اهلندي، صائب التبر
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گون نزد محققان جایگاهی ویژه می یابند و در حیطه ای خاص »دوران ساز«  شماری از آثار به دالیلی گونا
یا »نقطۀ آغاز« یا »نقطۀ عطف« خوانده می شوند؛ آثاری که ذوق هنری و ادبی را در چنگ خود می گیرند، 
بر نسـل هایی فرمان می رانند و فرم و محتوایشـان سرمشـق تحقیقات و روش ها و آفرینش ها در ادوار بعد 
می گردد؛ یکی بود یکی نبود محمدعلی جمال زاده، بوف کور صادق هدایت، افسانۀ نیما یوشیج، هوای 
پـای محمدعلی فروغی1  تـازۀ احمـد شـاملو، سـخن و سـخنوران بدیع الزمـان فروزانفر و سـیر حکمت در ارو
که انگیزه های تألیفش هوشمندی نویسندۀ بی بدیل آن را آشکار می کند - نمونۀ اعالی آثاری  کتابی   -
که در ایران قرن بیستم درخشیدند و الگو شدند. در زمینۀ داستان و شعر و تحقیقات ادبی و فلسفه اند 

آثـاری دیگـر در مراتبـی نازل تـر اثربخـش شـدند و متن هایـی متـروک را بـه جریـان مباحثـات ادبـی آوردنـد. 
کتابـی کـه حیدرعلـی کمالـی اصفهانـی )1250 - 1328 ش(2 بیـش از ُنـه دهـه پیـش بـا عنـوان منتخبات 
اشـعار صائـب تبریـزی )تهـران، مطبعۀ کل قشـون، به مباشـرت کتابخانۀ شـرق، بهمن مـاه 1305 / تهران، 
گزیـده از آثـار شـاعران »طـرز تـازه« بـود3 و از ایـن نظـر »نقطـۀ  کـرد نخسـتین  کاللـۀ خـاور، 1305( منتشـر 
آغـاز« پرداختـن بـه میـراث ُپرحجـم سـه قـرن شـعر فارسـی. نخسـتین بار محمدحسـن خان صنیع الدولـه 
کار برد4 و کمالی  )اعتمادالسـلطنه( اصطالِح مناقشـه برانگیِز »سـبک هندی« را برای این جریان ادبی به 
کتـاب صائـب را پیشـوای »سـبک هنـدی« خوانـد.5 مجادلـۀ  ی از او - در همیـن  نیـز - احتمـااًل بـه پیـرو
کـه ادامـه دارد؛ از جانـب دیگـر،  ادیبـان بـر سـر »هنـدی« یـا »اصفهانـی« خوانـدن ایـن سـبک دهه هاسـت 
آشـنایان ایـن طریـق بـا تفکیـک میـان دو گونـۀ ایرانـی و هندِی این اسـلوب، اطالق نام »سـبک هندی« بر 
کلیم و عرفی و نظیری و  گنجاندن زاده های طبع صائب و طالب و  جریان های متنوع شعری آن قرون و 
ظهـوری در کنـار مضمون بندی هـای پیچیـدۀ بیـدل و غالب و ناصرعلی سـرهندی و شـوکت بخارایی را 

گاهی می دانند.6  برنتافته و ناشی از ناآ

کمالـی »سـبک هنـدی« یـا »اصفهانـی« را دوبـاره بـه صحنـه آورد، تک بیت هایـی از صائـب را در  کتـاب 
دهان ها انداخت و شعردوسـتان و ادیبان را به تأمل در سـروده های میرزا محمدعلی صائب تبریزی، در 
که پیش از او محمدعلی تربیت، برای نخستین بار در  گفته نماند  مقام پرچمدار این شیوه، فراخواند. نا
قرن اخیر به دفاع از شـیوۀ شـعری و سـتایش مقام صائب برخاسـت؛ او را »مَتنّبی ایران« خواند و نوشـت: 

۱. جلد نخست در سال ۱۳۱۰ در مطبعۀ مجلس انتشار یافت و جلدهای دوم و سوم به ترتیب در سال های ۱۳۱7 و ۱۳۲۰.
ره هـای نهـم و دهم به  زنامـۀ پیـکار )ارگان حـزب اجتماعیـون اعتدالیـون( بـود کـه در دو زنامه نـگاران مشـروطه خواه و مؤسـس رو ۲. از شـاعران و رو

نمایندگی از نیشابور به مجلس شورای ملی رفت. 
کتـاب را بـه اهالـی فرهنـگ داد و نوشـت: »صائـب بـا اینکـه  ۳. محمـود عرفـان در یادداشـتی بـا عنـوان »منتخبـات صائـب« مـژدۀ انتشـار ایـن 
رده و او را چنان که  یۀ گمنامی بیـرون آو مضامیـن بدیـع و منحصـر بـه خـود دارد در ایـران شـهرتی که سـزاوار اوسـت ندارد. کمالـی صائب را از زاو
شایستۀ مقام اوست به فارسی زبانان معرفی نموده است.« )آینده، سال اول، شمارۀ دوازدهم، مهر ۱۳۰5، صص 7۱9-7۲۱(. مقدمۀ کتاب 

منتخبات اشعار صائب تبریزی ابتدا در همین شمارۀ مجلۀ آینده انتشار یافت. )صص 74۱-7۳۱(.
کتاب، ۱۳64، جلد اول، ص 99۳. یخ منتظم ناصری، تصحیح محمداسماعیل رضوانی، تهران، دنیای  4. تار

5. بنگرید به: »سبک هندی«، محمود فتوحی، دانشنامۀ زبان و ادب فارسی جلد سوم، به سرپرستی اسماعیل سعادت، تهران، فرهنگستان 
زبان و ادب فارسی، ۱۳88، ص 597.

6. همان، ص 6۰۳.
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کثـر ابیاتـش بـه مقـام ضرب المثـل رسـیده و جـای  »هـر شـعرش مناسـب مقـال و موافـق مقامـی اسـت و ا
که چنین شـاعری در مملکت ایران، الحال شـهرتی ندارد« و ادبای »بازگشـتی« را عامالن  حیرت اسـت 

کرد.7  گمنام ماندن صائب معرفی 

یــخ  صــادق رضــازادۀ شــفق »مطابــق دســتور وزارت جلیلــۀ معــارف و اوقــاف و صنایــع مســتظرفه« تار
کبــر ســلیمی آن را در  کــه در ســال 1313 علی ا ادبیــات در ایــران )مخصــوص مــدارس متوســطه( را نوشــت 
کتــاب عصــر صفــوی را »عصــر انحطــاط ادبــی ایــران« نامیــد؛  کــرد. شــفق در فصلــی از ایــن  تهــران منتشــر 
کلیــم همدانــی را ســتود )ص 180( و از اهلــی  امــا »اشــعار نغــِز خوشــایند« صائــب و وحشــی بافقــی و 
شــیرازی و زاللــی خوانســاری و ظهیــری نیشــابوری و ظهــوری ترشــیزی و طالــب آملــی و فیضــی دکنــی یــاد 

کــرد. )صــص 189-185(.

سـبک هندی مخالفانی در اندازه های ملک الشـعرای بهار و فروزانفر داشـت که معتقد بودند شـکوه شعر 
فارسی در پایان قرن هشتم و نهم به سر آمد.8 در این چشم انداز، وسعت مشرب و زیبایی شناسی بدون 
کـه رسـانۀ دربـاری  ایدئولـوژی شـاعران سـبک هنـدی مـورد التفـات نیسـت؛ و شـعر نـه ابـزار لذت آفرینـی 
کـه مکتبـی حائـز  اسـت یـا عامـل دینامیسـم اجتماعـی همچـون شـاهنامۀ فردوسـی. دیدگاهـی یکسـونگر 
یخ ادبیات ایران را نادیده می گرفت و به دلیل شأن و اعتباِر مخالفاِن  اهمیت و چند ُخرده مکتب در تار
کانـون شعرشناسـی ادبـای نامدار  خراسـان زده اش  بـر کرسـی می نشسـت. »فصاحـت و هیمنـۀ الفـاظ« در 
عصر رضاشـاه و نظریه پردازان و پیروان بازگشـت ادبی جای داشـت. رضاقلی خان هدایت نام تذکره اش 
گذشـت و شـعرش  گذاشـت، تنها شـش بیت از صائب آورد و با پنج سـطر از احوال او  را مجمع الفصحا 
کلیـم دو سـطر نوشـت10 و از ذکـر نـام و نشـان سـایر سـرآمدان آن  را »غریـب و ناپسـندیده«9 خوانـد، دربـارۀ 
یۀ حافظ  کـرد. خیـزش ادبـِی »بازگشـتیان« سـبک وقوعـی و هنـدی را بـه دلیـل برانداختـن رو سـبک پرهیـز 
کهـن زیـر  ی گردانـی از »کالبدهـای پوالدیـن شـعِر«  و مولـوی -کـه نماینـدۀ اهـل تسـنن عثمانـی بـود- و رو
کـرد و بـه حاشـیه راند؛ اما سخن سـازاِن مکتب بازگشـت که  ضربـات سـهمگین »طعنـه« و »تحقیـر« ُخـرد 
ی از سـعدی و حافظ و احیای شـیوۀ بزرگان سـبک خراسـانی و عراقی را در سـر می پروراندند  سـودای پیرو
در مـواردی خواسـته یـا ناخواسـته بـه بابافغانـی شـیرازی و نظیـری نیشـابوری بازگشـتند و تمـام غزل هـای 
گرچه فی المثل محمدحسین قتیل الهوری  بابافغانی و ردیف و قافیه های او را استقبال کردند. در هند ا
)1172-1233 هجـری قمـری( غزل هایـی سـاده و وقوعـی سـرود -چنان کـه بـه سـعدِی وقـت یـا سـعدِی 

7. »صائب تبریزی«، گنجینۀ معارف، اول حوت ۱۳۰۱، شماره های ۳-5، صص ۱۰-۱.
8. سخنرانی ملک الشعرای بهار با نام »بازگشت ادبی« که در »انجمن ادبی دانشکده« ایراد شد در پنج شمارۀ مجلۀ ارمغان منتشر شد: چهار 
بخش در سال ۱۳۱۱: بخش نخست: سال سیزدهم، صص 44۱-449 / بخش دوم: صص 5۱9-5۲6 / بخش سوم: صص 7۲۰-7۱۳ / 
ردین ۱۳۱۲، شمارۀ ۱، صص 57-6۱. بهار در این نطق  بخش چهارم: صص 748-75۲. و یک بخش در سال ۱۳۱۲: سال چهاردهم، فرو

مفّصل به سختی به سبک هندی تاخت.
9. مجمع الفصحا، رضاقلیخان هدایت، به کوشش مظاهر مصّفا، تهران، امیرکبیر، ۱۳8۲، جلد دوم، ص 75.

۱۰. همان، جلد دوم، ص 9۰.
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شـاعران هنـد شـهرت یافـت-11 سـبک هنـدی نیمه جـان ادامـه داشـت. در دربـاِر ایـراِن روزگاران زندیـه و 
یه شـعرهای دشـواِر نیازمند درک و تأمل خریداری نداشـت و غزل های مشـتاق و هاتف و سـروش  قاجار
کـه بـا همراهـی دسـتگاه های موسـیقی شـور و حـال می آفریـد طلب می شـد؛ اما در دربـار هند نه  و فروغـی 
یک« در اولویت بود؛ این روایت منتخب اللطائف دربارۀ صلۀ  که »مضمون بار غزِل مناسـِب آوازخوانی، 

جهان آرا بیگم به میرصیدى طهرانی تفاوت دو دربار را نشان می دهد: 

مسـطور اسـت روزى جهـان آرا بیگـم، بنـت شـاه جهان، بـراى تماشـاى بـاغ می رفـت. میرصیدى بر سـر راه 
که فیل سوارى بیگم متصل آمد، به آواز بلند این بیت خواند:  باالى بام اقامت داشت. وقتی 

گل بیخته آید بــــــــه دماغشبرقع بــــــــه رخ افکنــــــــده برد ناز بــــــــه باغش تــــــــا نکهــــــــت 

گویند پنج هزار روپیه امداد فرمود.12 کرد. بعضی  بیگم شنیده پانصد روپیه عنایت 

منتخبات شعر صائب
ادبـی  ذوق  یچـۀ  در از  هرکـدام  کـه  شـد  منتشـر  صائـب  ابیـات  از  دیگـر  منتخباتـی  بعـد  سـال های  در 
کتابی با عنوان زبدۀ اشـعار صائب تبریزی، شـامل  گذشـته بود. سـال 1317 جعفر آزمون  برگزینندگانش 
یست بیت در مشهد به صورت سربی چاپ کرد.13 سه سال بعد، زین العابدین مؤتمن شش هزار  هزار و دو
بیت اشعار برگزیدۀ صائب را در بنگاه مطبوعاتی افشاری به چاپ سپرد. این کتاب در سال های 1331 

گلچین صائب  به صورت چاپ سنگی از سوی همین ناشر به طبع رسید.14  و 1333 با نام 

کرد.  گردآوری  گزیده ای دیگر از شـعر صائب با نام صائب سـخن می گوید  سـال 1331 محسـن رمضانی 
)تهران، انتشارات ابن سینا، چاپ سنگی، قطع جیبی( 

بـا انتشـار دیـوان صائـب در سـال های 1333 و 1336 و 1345 سـبک هنـدی از انـزوا درآمـد و حتـی بـه 
دانشکده های ادبیات راه یافت.15 

سـال 1346  مهدی سـهیلی، شـاعر و نویسـندۀ عوام پسـند، کلیم را هم کنار صائب نشاند و کتابی تحت 
عنـوان شـاهکارهای صائـب تبریـزی و کلیـم کاشـانی )تهـران، انتشـارات محمدعلی علمی( به فهرسـت 

۱۱. تذکرۀ نشتر عشق، حسین قلی خان عظیم آبادى، تصحیح و تعلیقات سّید کمال حاج سّید جوادی، تهران، میراث مکتوب، ۱۳9۱، جلد 
اول، ص ۱۲98.

منتخب اللطائـف، رحمعلی خـان ایمـان، تصحیـح و توضیـح: حسـین علیـزاده و مهـدى علیـزاده، تهـران، طهـوری، ۱۳86، ص 4۰۲.   .۱۲
ینب النسـاء علی خـان،  نیـز بنگریـد بـه: سـراج الدین علی خـان )آرزو(، تذکـرۀ مجمع النفائـس، به کوشـش مهرنـور محمدخـان، بـا همـکاری ز

کستان، جلد دوم، ۱۳85 شمسی / ۱4۲7 قمری، صص 9۲8-9۲7. اسالم آباد، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پا
۱۳. چاپ دوم در سـال ۱۳۲8 از سـوی انتشـارات دانشـگاه تبریز و چاپ سـوم در سـال ۱۳۳4 با عنواِن اشـعار برگزیدۀ صائب تبریزی )شـامل دو 

کتابخانۀ خیام تهران طبع شد. کاسمی در  هزار و پانصد بیت از بهترین و جاذب ترین اشعار از دیوان مفّصل وی( با مقدمۀ دکتر نصراهلل 
۱4. چاپ سوم شامل قریب  ۲445 بیت در ۱85 موضوع است.

یرایش دوم: ۱۳۳6؛ دیوان صائب  )با حواشی  زکوهی، تهران، خیام، ۱۳۳۳؛ و ۱5. کلیات صائب تبریزی، مقدمه و شرح حال به قلم امیری فیرو
زکوهی، تهران، انجمن آثار ملی، ۱۳45. و تصحیح به خط خود آن استاد(، مقدمه و شرح حال به خط و خامۀ امیری فیرو
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گزیده های سبک هندی افزود.

که با تخلص »موج« شـعر می سـرود و باغ صائب  سـال 1347 خلیل سـامانی دبیر »انجمن ادبی صائب« 
گلچین باغ صائب  )نشریۀ ماهانۀ این انجمن( را اداره می کرد مجموعه ای از شاه بیت های صائب را در 

که از سوی انتشارات همان انجمن در تهران چاپ سربی شد. فراهم آورد 

بــا دســتیاب شــدن نســخه های خطــی تــازه و چــاپ علمــی و منّقــِح آثــار بســیاری از شــاعراِن ســبک 
هنــدی، میــراث فرهنگــی ایــن شــاعران بــه پژوهش هــای ادبــی راه یافــت؛ امــا شــعر صائــب همچنــان 
و  تک بیت هــا  از  گزیده هایــی  »طریــق«  ایــن  شــاعران  ســایر  از  بیــش  دلیــل  دو  بــه  و  مانــد  بی رقیــب 
بیت الغزل هــای او فراهــم آمــد: نخســت جایــگاه بالمنــازع او در ایــن شــیوه و دوم حجــم عظیــم دیوانــش 
کــه مجموعشــان  بــا شــش هــزار و نهصــد و نــود و پنــج غــزل و چهــل و پنــج قصیــده و ســروده هایی دیگــر 
کــه عمــر هفتــاد ســاله اش را  را بیــش از صــد هــزار بیــت دانســته اند. ایــن ارقــام حیــرت زا نشــان می دهــد 
کــرده و از ایــن حیــث نیــز در میــان  یک نفــس صــرف جســت وجوی »معانــی بیگانــه« و اعجاب  انگیــز 
ســرایندگان فارســی زبان بــر صــدر نشســته. معتبرتریــن چــاپ دیوانــش قریــب هفتــاد و چهــار هــزار بیــت 
یــخ ادبیاتــش نوشــت: »بــه نظــرم تنهــا  دارد. ادوارد بــراون او را بزرگ تریــن شــاعر ســدۀ یازدهــم خوانــد و در تار

کتــاب، الیــق شــرح مفّصــل اســت.«16  کــه در ایــن  کســی اســت 

یسـت و یـک غـزل  کـه بـا شـرح و تفسـیری سـزاوار تحسـین انتشـار یافـت دو گزیـدۀ شـعر صائـب  نخسـتین 
امیـری  سـّیدکریم  پـدرش،  بـود.  کریمـی  امیربانـو  انتخـاب  بـه   )1366 زّوار،  انتشـارات  )تهـران،  صائـب 
فیروزکوهـی، سـودایِی صائـب بـود و او را برتریـن غزل سـرای زبـان فارسـی در سراسـر اعصـار می دانسـت.17 
گره گشـایی از ابیات دشـوار صائب تبّحر و شـناخت گسـتردۀ خود  کریمی با تعلیقات سـودمند و دقیق و 

از سبک هندی و شعر صائب را نشان داد.

گزیدۀ اشعار صائب تبریزی با انتخاب و شرِح جعفر شعار، زین العابدین مؤتمن و با مقدمۀ حسن انوری 
دوازدهمین کتاب از »مجموعۀ ادب فارسی« است که سال 1369 از سوی چاپ و نشر بنیاد منتشر شد. 

سـال 1371 محمد قهرمان صد و هشـتاد غزل صائب و شـماری تک بیت از او را در مجموعۀ رنگین گل 
یست و  کتاب و دو )از مجموعۀ میراث ادب فارسی، شمارۀ 5( با تعلیقاتی عالمانه به چاپ سپرد. این 
یک غزل صائب به سـبب آشـنایی عمیق مؤلفانشـان با سـبک هندی و جایگاهشـان در صائب شناسـی 

گزیده ها و شروح شعر صائب در ایرانند. بهترین 

گزیدۀ شـعر صائب )با پنج هزار و  تا حدود بررسـی های نگارنده خلوت خیال اثر محمد قهرمان18 آخرین 

ید، ۱۳57، جلد 4، ص ۱89. یه تا زمان حاضر(، ادوارد براون، ترجمۀ بهرام مقدادی، تهران، مروار یخ ادبیات ایران )از آغاز عهد صفو ۱6. تار
زکوهی«، فرهنگ اصفهان، آبان ۱۳8۱، صص ۱8-۱7. ۱7. بنگرید به: »صائب و پدرم امیری فیرو

۱8. خلوت خیال )غزلیات و ابیات برگزیدۀ موالنا صائب تبریزی(، به کوشش محمد قهرمان، تهران، انتشارات شاهنامه پژوهی، ۱۳8۱. 
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هشتصد و نود و شش بیت( است که محققی صاحب نام فراهم 
آورده. 

یادکرِد منتخبات سبک هندی بدون کاروان هند19 احمد گلچین 
کتابـی محققانـه »در احـوال شـاعران  معانـی ناتمـام خواهـد بـود؛ 
که به هندوسـتان رفته اند.« کاروان هند از آن دسـت  عصر صفوی 
پژوهش هـای  دروازۀ  و  سرچشـمه  می توانـد  کـه  اسـت  تألیفاتـی 
متنوع باشد و تنها برگزیده ای ارزشمند از نثر و نظم سبک هندی 
نیسـت؛ »مؤلف با بینش انتقادی و دیده وری ادیبانه ضبط های 
کـرده و نقل کارآمد  یخـی، لغـوی و جغرافیایـی مآخـذ را بررسـی  تار
دو قـرن نظـم و نثـر فارسـی را با نقد توَامان داشـته و نه تنها ضبط ها 
را تصحیـح  از تذکره نـگاران  و لغزش هـای بسـیاری  التباس هـا  و 
می کنـد؛ بلکـه بـر فرهنـگ سـخنوران عبدالرسـول خیامپـور ده هـا 
که  گامی است  مدخل و عنوان دیگر را اضافه می کند و نخستین 

گونۀ ایرانی سبک هندی در شعر فارسی را نشان می دهد.«20 فقط 

گزیدۀ سبک هندی در ایران نخستین 
گزلو که مرکز نشـر دانشـگاهی در سـال 1372 منتشر کرد  گزیدۀ اشـعار سـبک هندی اثر علیرضا ذکاوتی قرا
کـه دایـرۀ منتخباِت سـبک هندی را از سـروده های صائب و کلیـم فراتر برد و از  »نقطـۀ آغـاز« آثـاری اسـت 
دیگـر گوینـدگان و سـخنورانی ناشـناخته تر در ایـن شـیوه شـعرهایی درخشـان ارائـه داد.21 شـمار ابیات هر 
کتـاب نیامـده اسـت. فهرسـت شـاعران و شـمارۀ ابیـات برگزیده شـان در  شـاعر و مجموعـۀ کل ابیـات در 

جدول زیر دیده می شود:

شمار شاعر
شمار شاعرابیات

شمار شاعرابیات
شمار شاعرابیات

ابیات

44ناصرعلی ِسِرندی97نظیری نیشابوری۱4۳میرصیدی طهرانی5۲6عبدالقادر بیدل

۳8شوکت بخاری9۲غالب دهلوی۱۳۳ظهوری ترشیزی5۲4عرفی شیرازی

کمره ای۲75صائب تبریزی ینی۱۲7علینقی  ۳6محمدباقر حسینی84واعظ قزو

۱9. کاروان هند، مشهد، آستان قدس رضوی، ۱۳69.
رۀ سوم، شمارۀ شانزدهم، زمستان ۱۳7۱، صص 47-۳5. کاروان هند از کاروان هند«، آینۀ پژوهش، دو ۲۰. نجیب مایل هروی، »با 

کرام منتشـر  ک از شـیخ محمد ا کسـتان کتابـی بـا عنـوان ارمغـان پـا ۲۱. سـال ۱۳۲9 شمسـی / ۱95۰ میـالدی چاپخانـۀ دین محمـدی در الهـور پا
کسـتان از قـرن پنجـم هجـری تـا اقبال الهوری« بـود. این کتاب سـال ۱۳۳۳  یان شـبه قـارۀ هنـد و پا کـرد کـه »برگزیـده ای از شـعرهای پارسـی گو
بـا مقدمـۀ سـعید نفیسـی، در تهـران و در مطبعـۀ کانـون معرفت بازنشـر شـد. در این گزیده شـعرهایی از عرفی شـیرازی، فیضـی دکنی، نظیری 
نیشابوری، ظهوری، طالب آملی، منیر الهوری، قدسی مشهدی، کلیم همدانی، غنی کشمیری، ناصرعلی سرهندی، نعمت خان عالی، 

بیدل دهلوی، حزین الهیجی و غالب دهلوی آمده بود.
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شمار شاعر
شمار شاعرابیات

شمار شاعرابیات
شمار شاعرابیات

ابیات

۳4حزین الهیجی7۱فیاض الهیجی۱۲۳نعمت خان عالی۲4۰کلیم همدانی

۲9صوفی مازندرانی69قدسی مشهدی۱۱8شفایی اصفهانی۱9۰سلیم طهرانی

5۰میرزا جالل اسیر۱۱8طالب آملی۱74فیضی دکنی
مجموع ابیات: 3647

یا کشمیری۱۰۰آفرین الهوری۱68داراب بیگ جو 44غنی 

شـش سـال بعـد محمـد قهرمـان یـازده هـزار بیـت از سخن سـرایان شـیوۀ هنـدی را تحـت عنـوان صیـادان 
کرد.  گزلو منتشر  معنی با اشاره به فضل تقّدم علیرضا ذکاوتی قرا

کتاب صّیادان معنی فهرست الفبایی نام شاعران در 

گلپایگانیشفایی اصفهانیحزین الهیجیاثر شیرازی نادم الهیجیفضلی 

ناظم هرویفطرت مشهدیشوقی ساوجیدانش مشهدیاحسن

نجات اصفهانیفغفور الهیجیصامت اصفهانیدرکی قمیاسیر شهرستانی

کاشانیفیاض الهیجیصائب تبریزی راقم مشهدیالهی اسدآبادی نجیب 

نظام دست غیبقاسم مشهدیصیدی طهرانیرفیع مهدیاشرف مازندرانی

نظیری نیشابوریقدسی مشهدیطالب آملیسابق اصفهانیامتی تربتی

ینیاوجی نطنزی  نوعی خبوشانیکلیم همدانیطغرای مشهدیسالک قزو

کاشانیعالی شیرازیسالک یزدیبیدل عظیم آبادی ینیمسیح  واعظ قزو

ینیمشرقی مشهدیعشقسایر مشهدیتأثیر تبریزی وحید قزو

کشمیریسلیم طهرانیتنهای قمی کاشانیغنی  معصوم 
شمار شاعران: 53 تن

گیالنی منصف طهرانی فصیحی هرویشاپور طهرانیحاجی 

از دانـش و خردمنـدی  گذشـته  ناقدانـه اسـت و  انتخـاب شـعر عملـی  و  بلنـِد سـخن  و  یابـی پسـت  ارز
گاه سـلیقه و اقتضـای حـال و شـخصیت برگزیننـده معیـار می شـود.  و ذوق سـخته در ُحسـن انتخـاب 
ذکاوتی 133 بیت از ظهوری ترشیزی آورده، 44 بیت از ناصرعلی سهرندی )سرهندی، ِسِرندی(، 168 
بیـت از داراب بیـگ جویـا )جویـای تبریـزی( و 36 بیـت از میـرزا محمدباقـر حسـینی؛ امـا قهرمـان نوشـته: 
»برخی از شـعرا از جمله ظهوری ترشـیزی، روح االمین شهرسـتانی، ناصرعلی سـهرندی، جویای تبریزی، 
گذاشـته ام؛ زیـرا شعرشـان چنگـی بـه دِل مـِن  میـرزا محمدباقـر حسـینی و صفی قلی بیـگ چرکـس را فـرو 

انتخاب کننده نمی زده است.« )صیادان معنی، مقدمه، ص 9(.

مجموعۀ خیال
در این نوشـتار سـخن بر سـِر چاپ دوم و صورت مفّصل و بازنگریسـتۀ کتاب گزیدۀ اشـعار سـبک هندی 
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کتاب  کتابش شعر بیست شاعر دیگر را نیز در  کتاب مجموعۀ خیال است. ذکاوتی در چاپ دوم  یعنی 
جای داد:

شاعر
شمار 
ابیات

شاعر
شمار 
ابیات

شاعر
شمار 
ابیات

شاعر
شمار 
ابیات

49شوکت بخاری۱۲۰طالب آملی۱77فیضی دکنی5۳۲ عبدالقادر بیدل
کاشانی5۲9عرفی شیرازی کشمیری۱۱7شفایی اصفهانی۱7۰نجیب  45غنی 
ینی یا۳76سالک قزو 44صفاءالحق همدانی۱۰۰آفرین الهوری۱68داراب بیگ جو
44ناصرعلی ِسِرندی97نظیری نیشابوری۱6۳شفیعای شیرازی۳58محسن تأثیر 

۳8اقبال الهوری94غالب دهلوی۱59اشرف مازندرانی۲89سیدای َنَسفی
ینی۱4۳میرصیدی طهرانی۲76صائب تبریزی ۳5محمدباقر حسینی84واعظ قزو

کاشانی۲4۳ناظم هروی ۳4حزین الهیجی7۱فیاض الهیجی۱۳5مخلص 
لی خوانساری69قدسی مشهدی۱۳۳ظهوری ترشیزی۲4۰کلیم همدانی ۳4زال

۳۲وحشی بافقی6۳فصیحی هروی۱۳۲شاپور طهرانی۲۲۰دانش مشهدی
کاشانی۱89سلیم طهرانی ۲9صوفی مازندرانی6۳قتیل الهوری۱۳۰قصاب 

کمره ای۱84بابا فغانی شیرازی 6۰واقف الهوری۱۲7علینقی 
مجموع ابیات: 6752

کاشانی 5۰میرزا جالل اسیر۱۲۳نعمت خان عالی۱84سنجر 

گرفته شده است: کتاب از این بیت بابافغانی شیرازی  نام 
»مجموعۀ خیال« به میخانه ســــــــوختیم۲۲ما بهــــــــر ســــــــاقیان دِل فرزانه ســــــــوختیم

گزین شـده از سـبک هنـدی بـا ابیاتـی مسـحورکننده تجربـه ای شـگفت اسـت. شـاعران  کتابـی  خوانـدن 
کتابخانـه ای را در یـک »مصـرِع بلنـد«23 / »برجسـته« /24 »عالـی« / »رنگیـن« /  ایـن سـبک می کوشـند 
کـه میـداِن تخّیلشـان  یک بیـن  »جهانگیـر« / »مشـهور« / »ُحسـن« / »شـکفته« و... بریزنـد. شـاعرانی بار
گاه  کـه  معطـوف بـه نظیره یابـی بـرای مضمون پردازی هـای نازک اندیشـانه و اسـتعاره  آفرینی هایی اسـت 

یافت معنی را بسیار دشوار می گرداند:  که در گونه می شود  چنان پیچیده و معّما

کتابخانۀ اسالمیه، ۱۳۱6، ص ۱57. ۲۲. دیوان بابافغانی شیرازی، به تصحیح احمد سهیلی خوانساری، تهران، 
زگار مانـد / ایـن »مصـرع بلنـد« ز مـا یـادگار مانـد. بیـت از مـاّل میـر اجـری یـزدی اسـت )تذکـرۀ نصرآبـادی، میـرزا  ۲۳. آهـم چـو سـرو در چمـِن رو

محمدطاهر نصرآبادی اصفهانی، تصحیح حسن وحید دستگردی، تهران، چاپخانۀ ارمغان، ۱۳۱7، ص ۲9۳(. 
۲4. »فرمانروای مصرِع برجسـته می شـود / صائب به هر که مشـِق سـخن می کنیم ما« )دیوان صائب تبریزی، به کوشـش محمد قهرمان، تهران، 
علمی و فرهنگی، ۱۳64، جلد اول، ص ۳8۰(. »ارباب سخن را ز سخن نام بلند است / از مصرِع برجسته خلف تر پسری نیست« )دیوان 
کـز نبـض َجسـتن زنـده می باشـد سـخن / هـر سـخن را  نعمت خـان عالـی شـیرازی، م طب ـع  م ن شـ ی  َنَول ک شـ ور ، ۱88۱ م ، ص 8۰(؛ »آن چنـان 
جان به تن از مصرِع برجسـته اسـت« و »زنده ز مضموِن بلند اسـت شـعر / نبِض سـخن معنِی برجسـته اسـت« )دیوان محسـن تأثیر تبریزی، 
تصحیـح امین پاشـا جاللـی، تهـران، مرکـز نشـر دانشـگاهی، ۱۳7۳، ص ۳۰۳ و ۳9۱(. مصـراع برجسـته در تعریـف شـاعران و ادیبـان عصـر 
صفـوی مصرعـی اسـت کـه »در حافظه هـا مانـدگار می شـود، بـا یـک دیـوان پهلو می زند و با یک عمر برابر اسـت، بر سـر زبان ها جاری می شـود، 
بدیهه اسـت و تند و گذرا به ذهن شـاعر درمی آید، آفرینش آن دشـوار و نفس گیر اسـت، پیچیده اسـت و به سـادگی فهمیده نمی شـود و چنان 
مسـتقل اسـت که بی نیاز از مصرع دیگر اسـت.« )بنگرید به: »مصرع برجسـته: میدان نازک اندیشـی در سـبک هندی«، محمود فتوحی، نامۀ 

یژۀ شبه قاره(، بهار و تابستان ۱۳95، شمارۀ 6، صص ۲4-7. فرهنگستان )و
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دیدنی نــــــــه  نازک  معنِی  از بس که چهره بندِی این کار نازک اســــــــتفهمیدنی ســــــــت 

ینی، ص 389( )مجموعۀ خیال، سالک قزو   

آنـان میانـه ای بـا »رازورزی« هـای سمبولیسـتی سـبک عراقـی نداشـتند، ذهنشـان در ُجسـتِن مضامیـن 
گرو تأمالت مغزفرساست.  نبسته می سوخت و آرمانشان »مسئله پردازی«های بغرنجی بود که حلش در 
در ایـن »تنگ میـداْن« اندیشـه گسـترش نمی یابـد و در یـک مصرع یا یک بیت محصور می شـود. شـاعر به 
کنار هم نهادن شبکه ای از اشارات و تصاویر آن را  که خوانندۀ دانا می باید با  گرهی می افکند  »زور فکر« 
یابد. شعرهای خواجه حسین ثنایی خراسانی )ثنایی مشهدی( آنقدر  بگشاید و نکته های سربسته را در
کـه انتقـاد و اعتـراض تذکره نـگاران و شـاعران  غامـض و مشـتمل بـر »معانـی غریبـه و نـکات عجیبـه« بـود 
هم عصـرش را برمی انگیخـت25 و کسـانی بـه خاطـر فهـم شـعر او بر خود می بالیدند؛ زیرا »بسـکه دقت فکر 

کثر ابیاتش محتاج به شرح و بیان است.«26 دارد ا

تحول در »شیوۀ بیان معنی« با تسّری عواطف و حاالت و روحیات انسانی به اشیاء و عناصر طبیعت در 
که خواننده را  بافتی تقابلی و مضمون پردازی های تازه و شـگفت انگیز و تشـبیهات و اسـتعارات غریب 
مبهوت می کند، اساس اسلوب هندی است. »شباهت سبک هندی با مکتب رمانتیسم در همین جا 
گسـترش می دهـد و  بـه اوج می رسـد. در هـر دو مکتـب، شـاعر ذهنیـت و احسـاس خـود را بـه طبیعـت 
ایـن روش معنی تراشـِی  امـا  ایـن ذهنیـت در اجـزاء طبیعـت تصرفـات خیالـی صـورت می دهـد.«27  بـا 
اسـتعاره بنیاد، به سـبب غلبـۀ »ذهنیـت« بـر »عینیـت« حامـل اندیشـه های عمیـِق تـو در تـو و تأویل طلـب 
نیست و از احساسات و عواطف فردی فراتر نمی رود. بیان ناُمرادی ها و »جنباندِن حلقۀ اقباِل ناممکن« 
در چهـار بیـت زیـر از زاللـی خوانسـاری و شـاپور طهرانـی و کلیم همدانی هرگز نمی تواند گسـتره ای بشـری 

داشته باشد و به رغم زیبایی و ظرافت تصویر، در سطح می ماَند:
احتیاج شــــــــبیخوِن  وقِت  که  ببین  بریمهّمت  دعــــــــا  پیِش  بــــــــه  ُکشــــــــته  اّمیدهای 

)مجموعۀ خیال، ص 107(  

دعا وصــــــــِل  به  اثر  فیــــــــِض  رســــــــیدِن  می خندد پِی  انتظــــــــار  ســــــــحرم  یــــــــۀ  گر بــــــــه 

)همان، ص 209(  

چون دعای ناروا سرگشــــــــته در محراب هاناتــــــــوان در کعبۀ کــــــــوی تو می گــــــــردد دلم

)همان، ص 239(  

کرده هیچ یک از متأخرین نکرده« )مآثر  که او  ۲5. عبدالباقی نهاوندی در ستایش شعر او نوشته: »چندان ابداع معانی غریبه و نکات عجیبه 
رحیمـی، به کوشـش محمـد هدایـت حسـین، کلکلتـه، ۱۰۲5هــ / ۱9۳۱ م، جلـد سـوم، ص ۳56( و منتقـدان شـعر او را »اهـل حسـد و نفـاق و 

که »قدرت فهمیدن اشعار ایشان نداشتند.« )همانجا(.  کوتاه طبیعت« نامیده  پست فطرت و 
کتابدار، ترجمۀ عبدالرسول خیامپور، تبریز، چاپخانۀ اختر شمال، ۱۳۲7، ص ۱49. ۲6. مجمع الخواص، صادقی 

یر، محمود فتوحی، تهران، سخن، ۱۳86، ص ۱۲7. ۲7. بالغت تصو
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گر نُبود با دعای من ســــــــهل اســــــــت همین بس است که شرمندۀ اجابت نیستاثــــــــر ا

)همان، ص 320(  

گاه  گروهی از شاعران  اشاره به یک نکته ضروری است: بحث دربارۀ نظام فکری یا منظومۀ اندیشگانی 
کالن و نادرسـت بینجامد؛ چنانکه نداشـتن اندیشـۀ عمیق در معنای  ممکن اسـت به صدور احکامی 
گفتیـم- در میـان  وسـعت معرفـت و بیکرانگـی افق هـای نگـرش -کـه در سـطرهای پیشـین از آن سـخن 
شاعران همین سبک در باب صائب و بیدل و شوکت بخاری و برخی دیگر درست نیست. دستیابی به 
ژرفای تفکر بیدل و درک جهان الیتناهی اش بسیار صعب و حتی ناممکن است و شگفتی و بیکرانگی 

عجیِب اندیشۀ شوکت بخاری ذهن را رها نمی کند.

***
پاشاند، و با اضمحالل روان  یورش مغوالن و تتاران ساختارهای جامعۀ ایران را در ساحات مختلف فرو
قومـی، ارزش هـای ملـی و میهنـی را درهـم شکسـت. تألم ناشـی از کشـتارهای وحشـیانه و ویرانِی بر جای 
کـرد و در ادوار بعـد بـا تداوم کشـمکش های  مانـده از ایـن تـاراج مهیـب، در ذهـن و ضمیـر ایرانیـان رسـوخ 
فاجعه بـار  نتایـج  شـاهد  و  خزیـد  گوشـه ای  بـه  هرکـس  جمعـی،  روح  تخریـب  و  بی سـرانجام  و  خونیـن 

سیاست های نابخردانه شد. 

ظهور شاه اسماعیل یکم مناسبات قدرت را دگرگون کرد. شالودۀ حکومت شاهی که در چهارده سالگی 
یـِج تشـیع امامیـۀ اثنـی عشـریه  بـر »دیانـت« و »ملّیـت« اسـتوار شـد. او چنـان در ترو بـه تخـت نشسـت 
گریز نداشتند.28 بارقه های احیای هویت ملی  که مخالفانش فرجامی جز مرگ و زجر و  سازش ناپذیر بود 
و رسـمیت بخشـیدن بـه مذهـب تشـّیع، در قامـت دولتـی اسـتقالل طلب، ایـران را در مقابـل امپراطـوری 
کبیر، حکومت نیرومند مرکزی با تشـکیل سـپاه دائمی و  عثمانی و ازبکان قرار داد. در عصر شـاه عباس 
پس گیری و تثبیت مرزها و یکپارچگی ملی اقتدار را به ایران بازگرداند و چشم ناظران به شکوه افسانه ای  باز
پایتخت خیره ماند؛29 با این وصف، در سده های استیالی سالطین صفوی بر ایران، تخاصم های دینی 
و سیاسـی، تهمت هـای عقیدتـی و هـراس از برمـال شـدن باورهـا بـه بحران هـای اجتماعـی و اغتشاشـات 
جاری در بالد مختلف دامن زد، زخم هایی التیام ناپذیر بر پیکرۀ جامعه وارد آورد و این بسـتر ُپرآشـوب، 
شـیرازۀ نظـام اقتصـادی را از هـم گسـیخت. امـور از مـدار خـرد بیـرون افتـاد، »تقلیـد و تعّصـب« قافیـه را بـر 
یـج نظامی »تک سـاحتی« هر صـدای مخالـف را خاموش کرد؛  کـم بـا ترو کـرد و قـدرِت حا »اندیشـه« تنـگ 
کانالیزه شـد و سـکۀ ثنا از رونق افتاد. شـاعران و  گشـت، شـعر  در نتیجه، هنر در چارچوب هایی محدود 
ی خاطرنوازی و نیکوداشت در دربار  هنرمندانی در وطن ماندند و دیگرانی دفتر و توشه برگرفتند و به آرزو

و  بپرداخـت.« )تکلمـة االخبـار، عبدی بیـگ شـیرازی، مقدمـه و تصحیـح  از متمـّردان  و روی زمیـن  برافراخـت  ۲8. »شمشـیر خوارجی ُکـش 
تعلیقات: عبدالحسین نوایی، تهران، نشر نی، ۱۳69، ص 4۱(.

کامبیز عزیزی، تهران، نشر مرکز، ۱۳7۲، صص 99-74.  ۲9. بنگرید به: ایران عصر صفوی، راجر سیوری، ترجمۀ 
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گورکانی و یا انگیزه هایی شـخصی عازم هند و سـرزمین های شـرقی شـدند تا هم از  شـاهان و شـاهزادگان 
کلمات را در  کرده بود دور شـوند و هم به دور از تحقیر و آزار، آزادانه تر  که تعّصب مذهبی به پا  مهلکه ای 
که  یابند.30 بیهوده نبود  کنند و منزلِت سـنتِی از دسـت رفته شـان را باز قاب افاعیل عروضی پس و پیش 
صائب مضطربانه می پرسید: »از دسِت رستخیِز حوادث کجا رویم؟« )همان، ص 483( و سلیم طهرانی 
می گفـت: »خـروش فتنـه ای از روزگار می آیـد« )همـان، ص 302( و کلیـم همدانی، شـاعر هم روزگارش، نیز 
گوار  ک و نا بـا او هم نویـی می کـرد: »ایـن فتنـه زای چنـد ز َبـد بدتر آورد؟« )همـان، ص 330(. موقعیـِت هولنا
لی که بر سـِر نیزه است پنجۀ  انسـان در آن عصِر بالخیز در همین مصراع زاللی خوانسـاری فشـرده شـده: »گُ

شیر است« )همان، ص 209( یا این ابیات نظیری نیشابوری:

یغا گل که شاِخ گلبنش دار است پنداریچمن قربانگه دنیای خون خوار است پنداری در

کردن تماشای چمن  او  بی  زد 
َ
گ که شکِل غنچه بر گلبن سِر مار است پنداریچنانم می 

  )همان، ص 590(

چندبــــــــس خرابیــــــــم ز یکدیگرمان نشناســــــــند یرانی  و غــــــــارت زده  دِه  از  مانده ایــــــــم 

کرد کفن نتوان  کن و عریانی چندُکشــــــــته از بس به هم افتاده  فکِر خورشــــــــیِد قیامت 
)دیوان نظیری نیشابوری، ص 163(31  

و نیز این بیت صوفی مازندرانی:
یــــــــر آســــــــمان چونانــــــــم خونیبنشســــــــته بــــــــه ز باشــــــــد  تیــــــــغ  یر  ز بــــــــه  ِکســــــــتاده 

)مجموعۀ خیال، ص 217(  

کاشانی در تحمل ناپذیرِی رنج این جهان شنیدنی است: گزندۀ نجیب  سخن 
کی بود کافی در دو ُکون کهنه پوشیدن نداشت۳۲یک عذاب جسِم خا باِر دیگر این قبای 

)همان، ص 590(  

و درد میرزا محمدباقر حسینی از دربند شدن در حصاِر مصائب هستی:
یک است زنداِن جهان در چشِم من رابسکه تار زنجیر  حلقــــــــۀ  شــــــــمارم  جّنــــــــت  زِن  رو

)همان، ص 445(  

ین کوب، تهران، امیرکبیر، ۱۳54، جلد اول، صص ۲58-۲54. ۳۰. بنگرید به: نقد ادبی، عبدالحسین زر
یبای  ین مظاهر مصّفا، تهران، امیرکبیر و زّوار، ۱۳4۰. ابیات این غزل ز ۳۱. دیوان نظیری نیشابوری، با مقابله و تصحیح و تنظیم و جمع و تدو

نظیری در مجموعۀ خیال نیامده و به نظر می رسد در برکشیده های استاد ذکاوتی جای داشته؛ اما در حروفچینی افتاده است.
یش؟ )مجموعۀ خیال،  ۳۲. سنجر کاشانی حشر را بعید دانسته: به این کثیْف بدن بازگشِت روح خطاست / رمیده مرغ کی آید به آشیانۀ خو

ص ۱68(.
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یسـتند فـراوان اسـت.  کـه در آن قـرون ز ک«33 شـاعرانی  نـازِک غمنـا ِشـکوه هایی از این دسـت در »فکـِر 
یچـۀ دهـِر غـّدار و نوشـندۀ »خونابـۀ حسـرت« )همـان،  کـه اسـیر حوادثـات چرخنـد و باز سخن سـنجانی 
ص 208( و »زخم خـوردگاِن تندبـاِد حادثـه« )همـان، ص 38(، جهّنـم شـعله ای اسـت از آهشـان و آتـش 
کـوه طـور شـرری از دلشـان )همـان، ص 208( و آتـِش سـیاِه انـدوه و به تعبیـر علینقی کمره ای »دوِد مشـعِل 
فکـر« )همـان، ص 194( از دیـوان همه شـان بلنـد اسـت. طالـب آملـی پرسـیده بـود: »تـا کـی چـو دل جنازۀ 
گردون  گریبانم به  حسـرت کشـم به دوش؟« )همان، ص 232( و شـفایی اصفهانی نوشـته: »شـعلۀ دل از 
که از یک منظر تابعی از  گذشـته از وجوه غمگنانۀ سـروده های این سـبک -  می رود« )همان، ص 264(. 
»کم رونقـی ِخـرد« در آن اعصـار اسـت- بسـامد ابیاتـی در سـتایش انـدوه در دیوان پـاره ای از اینان همچون 

که می توان این دو تن را »شاعران غم پرست« خواند: صائب و عرفی شیرازی چنان چشمگیر است 

که مــــــــردۀ دل را گور نتــــــــوان کردمصیبتی دگر اســــــــت این  کــــــــی به  چو مــــــــردۀ تِن خا

)همان، صائب، ص 492(   

کاِم دلــــــــش لذِت غم نشناســــــــد یا رب آن کس که زند تهمت شــــــــادی بر من ابــــــــد  تا 

)همان، عرفی، ص 84(   

عیِد شــــــــهادِت مــــــــا بر دوســــــــتان مبارکایــــــــن زخم های کاری بر مغــــــــِز جان مبارک

بشکفت زخم  گل های  تیغی  نســــــــیِم  ت بر باِغ جــــــــان مبارکآمد 
ّ

ایــــــــن نوبهاِر لــــــــذ

)همان، عرفی، ص 98(   

ـو در مـدح و 
ّ
یسـتند. قصیـدۀ شـانی خاِن تکل شـاعرانی نیـز در اصفهـان کامیـاب شـدند و محتشـمانه می ز

کـه امـر کرد شـاعر را در کفـۀ ترازو  کـرد  منقبـت حضـرت شـاه والیت پنـاه چنـان شـاه عباس کبیـر را منقلـب 
کـه شـاه و »جمیـع امـرا« در محلـۀ »نیـم آورد« اصفهـان بـا  گذاشـته و هم وزنـش طـال صلـه بدهنـد.34 روزی 
که لقب ملک الشعرایی داشت - رخ به رخ شدند به تکریم او از اسب پایین آمدند.35  حکیم شفایی - 

گشته بود.36   حاجی بهرام بخاری به لقب ملک الشعرایی مفتخر 
ّ

مال

یج شعر در ایران بودند؛ از قرن نهم قهوه خانه  تا قرن هشتم دربار و مدرسه و خانقاه کانون های حامی یا ترو
یان در جوار شـاعران  نیـز بـه ایـن کانون هـا افـزوده و مرکـز تعامـالت فکـری و فرهنگـی شـد.37 از آن پـس بازار

کتاب، تهران، طهوری، ۱۳6۳، ص ۳۰7(. ۳۳. تعبیری از سهراب سپری است در شعر »مسافر« )هشت 
بیگ ترکمان، به کوشش ایرج افشار، تهران، امیرکبیر، ۱۳5۰، صص 5۱6-5۱5. ۳4. عالم آرای عباسی، اسکندر

۳5. تذکرۀ نصرآبادی، میرزا محمدطاهر نصرآبادی اصفهانی، تصحیح حسن وحید دستگردی، تهران، چاپخانۀ ارمغان، ۱۳۱7، ص ۲۱۲.
۳6. همان، ص 4۳5.

۳7. البتـه گاه قهوه خانه هـا صحنـۀ اشـاعۀ منکـرات بـود: بنگریـد بـه گزارش سـفیر اسـپانیا در دربار شـاه عبـاس اول از تعلیم پسـران نابالغ ایرانی 
که در ایران عصر صفوی برده و غالم بودند( در قهوه خانه ها برای  کن شـمال غرب قفقاز  گرجی و ِچرِکس )اقوام سـا و ارمنی و تازه مسـلمان و 
ر ... که گاه شیوۀ رفتارشان از زنان نیز زنانه تر بود.« )سفرنامۀ ُدن گارسیا  ر و رذیلت های نفرت آو یدگی در »رقص های شهوت انگیز و شرم آو رز و
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یش و صوفیان قرار گرفتند و این چنین خیل کثیری از نام جویاِن  درباری و طلبگان و علمای ادیب و دراو
ه پز و عالقه بند و میرآخور و رّمال 

ّ
کل بی سواد و فضل نیز به شاعری سربرآوردند. شعر به دست پاالن دوز و 

و جـواله و عّصـار و سـایر عوام الّنـاس افتـاد و شـاعری پیشـۀ ثانـی شـیخ و شـاب شـد؛38 چنانکـه تعـداد 
»مرتکبین شعر« و صاحبان تخلص در مملکت، تناسب معقولی با شمار نفوس نداشت. این دگرگونی 
گرچـه موجـب گسـترش و ارتقـای فرهنـگ عمومـی شـد؛ خطاهای زبانی و دسـتوری و سسـتی هایی دیگر 
کـرد و بـا آسـیب بـر پیکـرۀ »عمودالشـعر«، فصاحـت قدمایـی پیشـین را تقلیـل داد. وسـواس  را وارد شـعر 
عمیـِق شـاعرانی بـا حافظه هـای شـگفت و شعرشناسـان ریـز و درشـت آن ادوار بـر انـواع انتحـال ادبـی و 
کسانی در سخن دیگران طمع نبندند؛ زیرا منبع  که  مچ گیری های موشکافانه از یکدیگر مانع از آن نبود 
یخـی و فرهنگی،  کـه »زوِر فکـر« بـود. گسسـت از ارزش ها و سـّنت های تار آفرینـش شـعر، دیگـر نـه »الهـام« 
افـول فرهیختگـی، تنـّزل مراتـب درک و دانایـی، فقـدان جهان بینـی شـخصی، قحـِط خالقیـت و نبـوغ، 
گاه  کـه  کانون هـای تولیـد شـعر )نظیـر قهوه خانه هـا(  غوطـه خـوردن در منابـع محـدود و حضـور مسـتمر در 
کهنگـی مضمـون  کمرنـگ می کـرد بـه سـرقت شـعر و مضمون ربایـی و مشـابهت معانـی و  تجربـۀ فـردی را 
کـه در مصطلحـات تذکره نویسـان و ناقـدان آن روزگار »ابتـذال«39 نامیـده می شـد- دامـن مـی زد و جـواز   -
تصاحب دفتر و دیوان سرایندگان زنده و مرده را برای پاره ای شاعران و متشاعران آن زمانه صادر می کرد، 

از یک بیت تا هزاران بیت: 
لب بستن است اکنون مضموِن تازه بستناز بس که شعر گفتن شد مبتذل در این عهد

کشمیری، ص 456( )همان، غنی   

بــــــــه حرف های مکــــــــّرر شــــــــنیده می مانددر ایــــــــن زمانه غزل های شــــــــاعران، عالی

)همان، نعمت خان عالی، ص 456(  

عوام زدگـِی چیـره بـر ذوق عمومـی در ایـن قـرون مجالـی بـه اندیشـه و دانـش نمـی داد و به تعبیـر میرصیدی 
طهرانی عصِر بی قدرِی نجابت بود:

گــــــــر داند که گوهر می شــــــــودشد نجابت بسکه بی قیمت، نمی افتد ز ابر قطــــــــرۀ باران ا

  )همان، ص 435(

کـــرِی  گاه حتـــی ســـنایی و خاقانـــی و انـــوری و ســـعدی را بـــه چا  ملک الشـــعراهای زیرگـــذر و قهوه  خانـــه  
آســـتاِن ســـخن خـــود نیـــز نمی پذیرفتنـــد! بـــزرگان »طـــرز تـــازه« هـــم از ایـــن مفاخـــرات متّوهمانـــه دور نبودنـــد: 

ِد سیلوا فیگوئروا، ترجمۀ غالمرضا سمیعی، تهران، نشر نو، ۱۳6۳، صص ۳4۳-۳4۱(.
کرده است: تحفۀ سامی، تصحیح و تعلیقات فاطمه  ۳8. سام میرزا صفوی در تذکره اش مشاغل شمار انبوهی از این قبیل شعرسازان را ذکر 

انگورانی، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، ۱۳89، صص ۲9۰-۲۱۰.
رد. گمانش این  ۳9. محمـد افضـل سـرخوش )۱۰5۰-۱۱۲7 قمـری( دربـارۀ شـاعری به نام قاسـم خان دیوانه نوشـته: »ابتذال شـعر هرکس برمـی آو
ری، الهـور، ۱94۲ م، حاشـیۀ ص ۳8؛ نیـز بنگریـد بـه: تذکـرة  کـه معنـِی نابسـته نمانـده.« )کلمـات الشـعرا، به تصحیـح صادق علـی دالو بـود 

المعاصرین، حزین الهیجی، مقدمه، تصحیح و تعلیقات: معصومه سالک، تهران، میراث مکتوب ، ۱۳75، ص 9۱.
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ـــر معنـــی اش  کـــه مصـــراع آخـــر ایـــن اســـت: ب گفتـــه  ـــوری قطعـــه  »میـــرزا عبدالقـــادر بیـــدل دهلـــوی در حـــق ان
 عبدالـــّرزاق فیـــاض الهیجـــی )دامـــاد مالصـــدرا( در اغراقـــی شـــاعرانه 

ّ
بشـــاش و بـــر الفـــاظ او ِتـــری!«40 مـــال

کتـــاب مـــن شـــود« )همـــان، ص 465(. بـــا ایـــن وصـــف،  ادعـــا  کـــرده بـــود: »چـــار دفتـــر41 شـــرح یـــک حـــرف از 
ــی  ــازل، پیچیدگـ ــاعراِن نـ ــرت شـ کثـ ــر  ــادن بـ ــندهای شـــخصی و انگشـــت نهـ ــتاویز پسـ ــه دسـ ــوان بـ نمی تـ
در مجمـــوع،  و  کهـــن،  قـــرون  فرهمنـــِد  شـــاعران  شـــکوهمنِد  یـــک  رتور از  ســـخن  شـــدن  دور  معانـــی، 
جمال شناســـی غرابـــت یـــا بـــه تعبیـــر صائـــب »ُحســـن غریـــب«،42 بـــر نقـــش ســـبک هنـــدی، رقـــم باطـــل 
ـــی خوانســـاری  ـــن و نظیـــری و بیـــدل و زالل ـــی و حزی کلیـــم و عرف ـــب و  ـــر صائ کشـــید و شـــاعران فحلـــی نظی
گرفـــت و مراتـــب فضـــل قاضـــی ســـعید قمـــی  را -کـــه میردامـــاد مخاطـــب اصلـــی شـــعرش بـــود- نادیـــده 
ــاعران  ــرایان شـ ــژه چکامه سـ ــردازان به ویـ ــرن، قصیده پـ ــه قـ ــول سـ ــرد. در طـ کـ ــکار  و فیـــاض الهیجـــی را انـ
بودنـــد  گیالنـــی  حـــاذق  و  خان خانـــان  عبدالرحیـــم  تربیت یافتـــگان  کـــه  برهان پـــور  دارالعیـــار  حلقـــۀ 
ــرون  ــام آوران قـ ــی و نـ ــماعیل اصفهانـ ــن اسـ کمال الدیـ ــوری و  ــی و انـ ی و خاقانـ ــرو ــی هـ ــای ازرقـ قصیده هـ
گرفـــت: شـــعر فارســـی  ششـــم و هفتـــم را اســـتادانه اســـتقبال می کردنـــد.43 امپراطـــوری زبانـــی شـــکل 
ــا  ــه تـ کلکتـ ــاه شـــد و از  ــاه و جهانگیرشـ کبرشـ ــار ا ــرد، زبـــان فارســـی زبـــان رســـمی دربـ کـ شـــبه قاره را فتـــح 
گرفـــت و تذکره نویســـان و منتقـــدان زبـــده بـــا تتّبـــع در دواویـــن  پـــا خواننـــده یافـــت، فرهنگ نویســـی رواج  ارو
کردنـــد. نقـــد ادبـــی چنـــان رواج یافـــت و بالیـــد  یابـــی  قدیـــم و معاصرشـــان میـــراث شـــعر فارســـی را نقـــد و ارز
کبرآبـــادی ســـر بـــر آوردنـــد و  کـــه سخن شناســـانی بی بدیـــل نظیـــر غالمعلـــی آزاد بلگرامـــی و خـــان آرزو ا
ـــۀ شـــعری  ـــد. صائـــب خـــود ده هـــا نظری ـــران را آفریدن گفـــت شـــگفت ترین دورۀ شعرشناســـی در ای ـــوان  می ت
ـــه  ـــار ُپرشـــماری ب گســـترش نهـــاد و آث ـــه  ـــه داد. از جانـــب دیگـــر، فـــن تصحیـــح »متن هـــای فارســـی« رو ب ارائ

دســـت ادیبـــان و نسخه شناســـان مقابلـــه و تصحیـــح شـــد.

یخ اندیشـه و تحوالت زبانی در سـال های 900-1200 را  یخ اجتماعی و تار مجموعۀ خیال افق هایی از تار
نشـان می دهـد؛ بنابرایـن، نمی تـوان ارزش ایـن کتاب را به گردآوری ابیاتی موردپسـند از شـاعران »مکتب 

نازک  خیال« فروکاست.

که  انس پنجاه سالۀ استاد ذکاوتی با شعر سبک هندی و اهلیت او44 سبب شده خواننده اطمینان یابد 

4۰. خزانۀ عامره، غالمعلی آزاد بلگرامی، بمبئی، َنَول کشور، ۱۲7۱ قمری، ص ۳۰6.
بور، انجیل، قرآن. کتاب: تورات، ز 4۱. چهار دفتر یا چهار 

4۲. اصطالح »ُحسن غریب« در شعر سبک هندی بسیار است. در غریبی می کند نشو و نما »ُحسن غریب« / در وطن پیراهن یوسف به غیر 
از چاه نیست )دیوان صائب تبریزی، جلد دوم، ص 654(.

4۳. بنگریـد بـه: محمـود فتوحـی، »نقـش حلقـۀ ادبـی برهان پـور هنـد در دگرگونِی شـعر فارسـی در آغـاز قرن یازدهـم هجری قمـری«، ایران نامگ، 
سال سی ام، زمستان ۱۳94، شمارۀ 4، صص ۲74-۲4۰.

44. تعـدادی از مقـاالت ایشـان در ایـن قلمـرو: »ادبیـات ایـران در عصـر صفـوی و افشـاری«، نشـر دانـش، مـرداد و شـهریور ۱۳6۳، شـمارۀ ۲۳، 
ردیـن - تیـر ۱۳64، شـمارۀ 4، صـص ۱۲9-۱5۰. / »دیـوان صیـدی  صـص 46-49. / »تشـریح احـوال و افـکار عرفـی شـیرازی«، معـارف، فرو
ر«، کیهـان فرهنگـی،  کلیـم: شـاعر حکیـم و طنـزآو طهرانـی«، نشـر دانـش، بهمـن و اسـفند ۱۳64، شـمارۀ ۳۲، صـص 5۰-5۱. / »ابوطالـب 
خرداد ۱۳65، شـمارۀ ۲7، صص ۲9-۳۳. / »بحثی در شـعر و فکر بابافغانی«، معارف، آذر - اسـفند ۱۳66، شـمارۀ ۱۲، صص ۱۱8-9۳. 
/ »دیـوان حکیـم شـفایی اصفهانـی«، نشـر دانـش، خـرداد و تیـر ۱۳67، شـمارۀ 46، صـص 5۳-55. / »حکیـم صفاءالحـق همدانی: عارف 
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گر شعرشناسی متبّحر از دیوان هریک از این  شماری از زیباترین سروده های این شاعران را می خواند و ا
کتاب خواهد داشـت؛ در پیشـگفتار می خوانیم:  کات فراوانی با این  کند اشـترا گزیده ای فراهم  شـاعران 
کـه گرایـش مهمـی را در غـزل نشـان می دهنـد یـا وزن و ارزش واالیـی بین شـاعران  »شـاعرانی را برگزیده ایـم 
سـبک مشـهور به هندی دارند.« )همان، ص 18( شـاخصۀ انتخاب شـعر از هر شـاعر به گونه ای است که 
ک صورت گرفته که ویژگی های فکر و زبان آن شاعر  سبِک شخصی او را آینگی کند »و با این معیار و مال
کار او را نشـان دهـد« )همـان، صـص 18-19( و فردیـت و تشـّخص سـبکی او را نمایـان  و ُحسـن و عیـب 

گزیده هاست. کتاب نسبت به دیگر  گزینش، یکی از خصایص این  کند؛ این ویژگی 

در غـزل سـبک هنـدی گاه تنهـا یـک بیـت و گاه نیـز سـه چهـار بیـِت درخشـان به چشـم می خـورد؛ در این 
کامل. گاه حتی یک غزل  گزیده هم تک بیت های »برجستۀ« شاعران آمده و هم ابیات عالِی یک غزل و 

کتـاب  کـه صاحـب سـروده هایی خـوش باشـد و نامـش در  شـاعری نزدیـک بـه سـبک هنـدی نمی یابیـم 
کتاب آمده.  نیامده باشد؛ مثاًل وحشی بافقی از »وقوع گویان« است؛ اما مضمون پردازی هایش در 

در ُجنگ هـا و بیاض هـا و تذکره هـا تعـداد ابیـات نقـل شـده از هـر شـاعر رتبـۀ او را نسـبت بـه سـایر رقبایش 
کـه ذکاوتـی مالحظـات دیگـری داشـته، حجـم  کتـاب( معّیـن می کـرد؛ امـا از آنجـا  )دسـت کم در همـان 
ی  برگزیده ها از محسن تأثیر تبریزی و سّیدای نسفی بیش از صائب است و حجم برگزیده ها از ناظم هرو
کلیم همدانی. در مجموعۀ خیال از شاعران ناشناخته تر که دیوانشان مهجور بوده شعر بیشتری  بیش از 
گویایـی اسـت از غزلیـات مهم تریـن  کارآمـد و  انتخـاب شـده؛ زیـرا »هـدف در درجـۀ اول عرضـۀ برگزیـدۀ 

شاعران سبک مشهور به هندی.« )همان، ص 19(. 

نقاط قّوت مجموعۀ خیال را می توان چنین برشمرد:
شـمار فراوانـی از شـاعران را در بـر می گیـرد و شـاعری اثرگـذار در این سـبک را نمی توان یافـت که در کتاب 

غایب باشد.

گلچیـِن تذکره هـا و فقـط اشـعار قتیـل الهـوری از تذکـرۀ  ابیـات از دیوان هـای شـاعران انتخـاب شـده نـه 
مخزن الغرائب برگزیده شده؛ زیرا مؤلف دیوان او را در اختیار نداشته است. )ص 865(.

گونه های سبکی را نشان می دهد. حضور شاعران ادوار مختلف، سیر تنوع 

گذشـتگان: نکته سـنجی های  و هنرمنـد ناشـناخته«، کیهـان فرهنگـی، دی ۱۳67، شـمارۀ 58، صـص ۳9-4۰. / »نمونـه ای از نقـد ادبـی 
بردهـای عربـی در فارسـی«، نشـر دانـش، مهـر و آبـان ۱۳69، شـمارۀ 6۰، صـص 4۰-4۲. / »عرفـی جـوان: شـاعر شـور  کار آزاد بلگرامـی دربـارۀ 
و شـگفتی«، کیـان، ۱۳7۰، شـمارۀ ۳، صـص 4۲-44. / »دیـوان باقـر«، نشـر دانـش، بهمـن و اسـفند ۱۳7۰، شـمارۀ 68، صـص ۳7-۳6./ 
»نمونه هایی از نقد الشعر گذشتگان )برگرفته از خزانۀ عامرۀ آزاد بلگرامی(«، معارف، مرداد - آبان ۱۳7۱، شمارۀ ۲6، صص ۲5-44. / »در 
ردین و اردیبهشت ۱۳74، شمارۀ ۳۱، صص 5۲-55. / »تذکرة المعاصرین«، آینۀ پژوهش، مهر  حاشیۀ مخزن الغرایب«، آینۀ پژوهش، فرو
و آبان ۱۳75، شـمارۀ 4۰، صص ۳7-5۳. / »دیوان  اشـ رف  م ازن درانی« )ص  7۰(؛ »ک لیات  آث ار سـیدای  ن سـ فی« ) صص 7۱-7۲(؛ »دیوان 
شفیعای شیرازی« )صص 7۲-7۳(، آینۀ پژوهش، آذر و دی ۱۳75، شمارۀ 4۱، صص 66-8۲. / »دیوان میر رضی«، کتاب ماه ادبیات 

و فلسفه، آذر ۱۳79، شمارۀ ۳8، صص ۳۳-۳۳. 



181  آینۀ پژوهش
سالسیویکم،شمارۀاّول،فروردینواردیبهشت1399

باتک یسرربودقن
اورنامر فو»اسروایاعم» ونا

271

ــارۀ نظیــری نیشــابوری و قتیــل  ــازه اســت. درب کار و جایــگاه شــاعران دقیــق و ت برخــی داوری هــا در بــاب 
یابی هــای تــازه ای مواجهیــم.  الهــوری )کــه محققــان او را جــزو شــاعران ســبک هنــدی نیاورده انــد( بــا ارز
کــه مجــّدد ســبک  و درمی یابیــم  را می خوانیــم  بــرای نخســتین بار شــرح حــال صفاءالحــق همدانــی 
یابــی شــعرها و جایــگاه هــر شــاعر در سلســلۀ ســبک هنــدی فقــط  هنــدی در ایــراِن قــرن مــا اوســت. در ارز
بــه ســخن دیگــران اســتناد نشــده و قضــاوت ذکاوتــی در مــواردی بــا داوری محمــد قهرمــان و ذبیــح اهلل صفا 

و شــبلی نعمانــی مغایــرت دارد. 

که ممکن است از نظر پاره ای خوانندگان دور بماند بینش فلسفی مؤلف  از نکات ژرف مجموعۀ خیال 
کید ویژه بر تفکر فردی و اجتماعی هر شـاعر سـنجۀ اصلی ذکاوتی در  در انتخاب شعرهاسـت. تأمل و تأ
که در  برگزیدن شعرهاست. طالب آملی شاعری شّطاح است. ابیات زیر نمونه ای از شطحیات اوست 

مجموعۀ خیال آمده است:

گام افکنم نخستین  به جحیم  تن  نیســــــــتبه حشر  رســــــــن بازِی صراطم  دماِغ  و  دل 

)همان، ص 229(  

مذهب ســــــــرای ز  خیــــــــزد  دیــــــــو  پــــــــری در عزب خانــــــــۀ مشــــــــرب اســــــــتهمــــــــه 

)همان، ص 230(  

کفــــــــر در دل ایمان فشــــــــرده ایم فشــــــــرده ایمما نیــــــــش  عصیان  مِی  عمل  ســــــــاغر  در 

)همان، ص 232(  

انکار نیست از  تر  باال کفری در جهان  بت پرســــــــتان عالمی دارند و ما هم عالمیهیچ 

)همان، ص 233(  

هیچ کــدام از ایــن چهــار بیــت در تذکره هــای آتشــکدۀ آذر )ج 1، ص 169(، تذکــرۀ نصرآبــادی )صــص 
تذکــرۀ میخانــه  نتایج االفــکار )صــص 441-438(،  223-225(، خرانــۀ عامــره )صــص 303-300(، 
)صــص 545- 570(، تذکــرۀ نشــتر عشــق )ج 1، صــص 964-971(، تذکــرۀ شــمع انجمــن )صــص 272- 
273( و کاروان هنــد )صــص 758-783( نیامده انــد. بیــت نخســت در تذکره هــای عرفات العاشــقین 
گرچــه منتخبــات  گفــت ا یاض الشــعرا )ج 2، ص 1274( نقــل شــده اســت. می تــوان  )ص 2468( و ر
کســی را بــر اســاس منتخبــات داوری  آثــار شــاعران فوایــدی دارد؛ هرگــز نبایــد و نمی تــوان میــراث شــاعرانۀ 
کــرد و ســنجید. در بســیاری از تذکره هــا »فردیــت« شــعر و اندیشــۀ شــاعران در برابــر ابیــات زیبــا و مثــل واره 
کــردن »فردیــت« و خصیصه هــای ســبکی و فکــری شــاعران  قربانــی شــده؛ امــا در مجموعــۀ خیــال آشــکار 

معیــار برکشــیدن ابیــات بــوده اســت.
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نقدهای اصالحی
کـه منتقـد یـا اسـتاد بـه قصـد اصالح و رفع نقص شـعر  »نقـد اصالحـی آن بخـش از انتقـادات ادبـی اسـت 
اعمـال می کنـد و صـورت هنری تـر و واالتـری بـه شـعر می دهـد.«45 در مجموعـۀ خیـال هجـده مـورد »نقـد 

اصالحی« آمده است:
که می گفت: به غارِت دِل ما...« ص 77(. عرفی: به ُملک هستِی ما رو نهاده سلطانی: »بهتر بود 

کاِر آه نیاید اثر دگر« )ص 162(. کاِر آهم آید اثر دگر: »شاید به  کاشانی: شاید به  سنجر 

گر ” آنجا“ می آورد بهتر بود« )ص  ید: »به جای ” دیگر“ ا گیا نرو کم دیگر  گر بسپری به خا کاشانی:  سنجر 
.)163

کوی او ناشاد می آید:  گر بینم رقیب از  کرده پیدا عاشقی، میرم / ا کز نو  کمره ای: در این اندیشه  علینقی 
کسی« )ص 198(. »بهتر بود به جای رقیب می گفت: 

گریه مرا  که  گلی  کنار: »بهتر بود می گفت: مشـِت  یخت در  گریۀ من ر که  ِگلی  شـفایی اصفهانی: مشـت 
یخت« )ص 254(. کنار ر در 

ی: نعمت دنیا سلیم الّنفس را سازد حریص: »بهتر بود چنین می گفت: نعمت دنیا سلیم الّنفس  ناظم هرو
را هم ره زند« )ص 357(.

ی: یک قطره نیست ما را خواهش ز ابر احسان: »بهتر بود می گفت: با آنکه نیست ما را خواهش  ناظم هرو
ز ابر احسان« )ص 370(.

اشـرف مازندرانـی: رفتـم بـه سـِر سـایۀ دیـواِر قناعـت: »بهتر بـود می گفت: در سـایۀ دیوار قناعت بنشسـتم« 
)ص 563(.

گـر می گفت: گشـت افـزون، از  میـرزا داراب بیـگ جویـا: گشـت افـزون نخـوِت شـیخ از هجـوم اهـل شـهر: »ا
مریدی چند مرشد را غرور بهتر بود« )ص 615(.

شفیعای شیرازی: روِز سیاه پردۀ آلوده دامنی ست / ممنون به رنِگ خویشم از این رنِگ چرک تاب: »بهتر 
است چنین باشد: ممنوِن بخِت خویشم از این رنِگ چرک تاب« )ص 634(.

کب دارد / وای بر آن که دلش سـخت تر از سـندان نیسـت:  شـفیعای شـیرازی: آسـمان دامِن سـنگی ز کوا
»بهتـر بـود می گفـت: وای بـر آن کـه سـرش سـخت تر از سـندان نیسـت؛ زیـرا سـنگ بـه سـر می خـورد نـه دل« 

)ص 635(.

گاهی بیشتر دربارۀ »نقد اصالحی« بنگرید به: نقد ادبی در سبک هندی، محمود فتوحی، تهران، سخن، ۱۳85، صص 97-9۲. 45. برای آ
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کوکو ز بیضۀ فوالد: »بهتر بود می گفت: توقع« )ص 641(. کند تمّتع  شفیعای شیرازی: 

شـفیعای شـیرازی: فکنده انـد بـه دنبـاِل زلـِف خویـش مـرا / چـو قـرض داِر پریشـان  بتـاِن وعده خـالف: »به 
جای قرض دار باید می گفت: وام خواه« )ص 643(.

گـر می گفـت مشـغول بهتـر بـود« )ص  کوکبنـد: »ا محسـن تأثیـر: روز و شـب محکـوِم حکـم سـعد و نحـس 
.)697

که من از جان خود سـیرم«  که من از زندگی سـیرم: »بهتر بود می گفت:  محسـن تأثیر: وگرنه فاش می گفتم 
)ص 703(.

ی خویش« )ص  کرده انگشـتی: »بهتر بود می گفت: ز رود آرزو ی خویش تر نا سـّیدای نسـفی: ز جوی آرزو
.)788

گـر می گفـت: رفتـم ز دسـت دوش ز آواِز پـای  آفریـن الهـوری: رفتـم ز دسـِت خویش بـه آواِز پـای دوسـت: »ا
دوست بهتر بود )ص 823(.

گر باشد: »گلبن بهتر است« )ص 840(. گلشن هوس باشد ا گلزار از این  کاشانی: در این  قصاب 

تصحیح سه خطا
که همچو حمزه در این راه بس قران دارم. »اسـتاد نوشـته اند: در  که قصۀ زلفت گذشـت دانسـتم /  شـبی 
اصـل حجـره؛ امـا حمـزه صحیـح اسـت. اشـاره بـه قصـۀ رموز حمـزه و تلمیح بـه قهرمان آن: قران حبشـی« 

)ص 172(.
تا سر زند به پای حوادث تلف شود. »در اصل: علف« )ص 841(.

تنگ در آغوش افشردن نصیب ما نشد: در اصل: آزردن. )ص 847(.

کاستی ها و نکته گیری ها پاره ای 
کوتـاه و الزم بـر  گفته انـد: »توضیحاتـی  کتـاب سـخن  اسـتاد در پیشـگفتار از فرهنگـی مختصـر در پایـان 
بعضی کلمات و تعبیرات نوشته شد که در پایان کتاب به صورت الفبایی آمده.« )ص 19( این فرهنگ 

کتاب افتاده است. ذیل صفحه ها آمده؛ اما از انتهای 

کتاب با حجم منتخبات تناسب ندارد. کوتاه  گمان نگارنده مقدمۀ  به 

ـی و کلیشـه ای نظیـر نوشـته های تذکره نـگاران مواجهیـم: »در غـزل هـم 
ّ
کل در پـاره ای داوری هـا بـا عباراتـی 

ی هـم پختـه و نمکیـن اسـت.« )دربارۀ قدسـی  زبانـش سـلیس و مضمون هایـش دل نشـین و شـعرش بـر رو
گیرا و در تصویر و تفکر قوی است.« )دربارۀ ناصرعلی ِسِرندی،  مشهدی، ص 277(؛ »شعرش نمکین و 
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وحیـد  از  »شـعرش   ،)235 ص  طهرانـی،  شـاپور  )دربـارۀ  اسـت«  کیـزه  پا و  شـیوا  »گفتـارش  575(؛  ص 
دلنشین تر است.« )دربارۀ میرزا محمدباقر حسینی، ص 444( و دربارۀ بیدل: »شعر بیدل نمک و حالی 
دارد« )ص 712(. در پایـان ایـن بخـش نوشـته اند: »بیـدل در نهایـت -بـه تعبیـر شـاعرۀ معاصـر مـا- پیـش 

نرفته؛ بلکه فرو رفته است« بهتر بود استاد به جای »شاعره« فروغ فرخزاد می نوشتند!

در بخـش نـام و نشـان و نقـد هـر شـاعر نیـز عـدم تناسـب بـه چشـم می آید. معرفـی عرفی و فیضـی و نظیری 
و سـلیم طهرانـی و کلیـم همدانـی و صائـب و بیـدل و صفاءالحـق همدانـی بلندتر از دیگر شـاعران اسـت 
کاشـانی )ص 835( در 5 سـطر  و معرفی سـایر سـخن گویان اغلب به نیم صفحه هم نمی رسـد. قصاب 
معرفـی شـده اسـت. میرعابـد متخلـص بـه سـّیدای نسـفی از شهرآشوب سـرایان ممتـاز در سـبک هنـدی 
اسـت و دیوانـش از نظـر اشـتمال بـر نـام و نشـان حرفه هـا و صنایـع ممتـاز اسـت و فـراوان بـه مشـاغل اشـاره 
کـرده؛ امـا -بـا اینکـه شهرآشـوب، مضمـون غزل به شـمار نمی آید- اشـاره ای به این ویژگی شـعر او خالی از 

سود نبود. )ص 771(

کدام سخن  بایسته بود استاد سند برخی داوری هایشان را نیز به دست می دادند تا دقیقًا مشخص شود 
یخ  ادبیات نویسان  دربارۀ کدام شاعر داوری شخصِی ایشان است و کدام سخن، رأی تذکره نگاران و تار
و ناقـدان ادبـی آن اعصـار. دربـارۀ شـوکت بخـاری نوشـته اند: »دیریـاب بـودن معانـی بعضـی اشـعارش )یا 
کـرده اسـت.« )ص 548(. خوانـده انتظـار  بـه قـول یـک تذکره نویـس: بی معنـی بـودن( دیـوان او را مهجـور 
کـه در سـبک هنـدی بسـیار تّوغـل کرده انـد انتظـار  دارد نـام ایـن تذکره نویـس را بدانـد. همچنیـن از اسـتاد 
گاهی از زندگی و شناخت هر شاعر معرفی  می رفت با توجه به کتاب شناسی شان مآخذ افزون تری برای آ
گونه ای ناروشمندی هویداست؛ چنانکه دربارۀ واقف  می کردند. در این باب نیز همچون مورِد شمارۀ 4 

کتاب نمی یابیم. الهوری و قتیل الهوری و اقبال الهوری هیچ منبعی در 

مواردی دیگر
کتاب آمده اند: بعضی یادداشت ها و توضیحات به تکرار در 

آخوندک تسبیح: ص 681، 690.
ایاغ: ص 176، 227.

پل صراط: ص 22، 490.
ترخنده: ص413، 462، 837.

ترکش: ص 393، 402، 653، 776.
تعویذ: ص 142، 247.

تمثال: ص 625، 726 ، 763.
چارُقل: ص 664، 691.

خارخار: ص 119، 245، 421، 445، 479 ، 560، 751، 879.
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کۀ تصویر: ص 570، 616. خا
خرطنبور: ص 384، 595.
خیابان: ص 368، 878.

دخل: ص 322، 346، 349، 658.
کردن آبرو: ص 96، 138. سبیل 

سموم: ص 33، 67، 272، 324.
سواد: ص 253، 519، 446، 550، 656.

سیر: ص 588، 646، 744، 829.
شال: ص 387، 416.

شگون: ص 166، 280، 293، 382.
طوف: ص 69، 148،  890.

عبیر: ص 183، 688.
عیسی و سوزن: ص 310، 552.

فانوس خیال: ص 561، 572.
کردن: ص 92، 282. فراز 

کاغذ ابری: ص 634، 647.
کلَفت: ص 522، 625، 714، 740، 755، 800.

گلدام: ص 387، 438، 619.
گلگون و شبدیز: ص 179، 811.

الی خوار: ص 183، 420.
محیط: ص 348، 391، 631، 724، 755، 769.

مرغ قبله نما: ص 669، 687.
نّباش: ص 734، 736.

کت: ص 167، 300، 368، 608. نزا
نشوه: ص 34، 80، 365، 513، 654، 670، 746، 766، 792، 824، 832.

وبال: ص 26، 103، 118، 246، 434، 479، 756.
هما و استخوان: ص 23، 37، 236، 336، 480، 487، 491، 492، 797.

یاقوت و آتش: ص 45، 391، 756، 766.
کتاب صفحه آرایی و نسخه پردازی مناسبی ندارد.

در پانویس ص 22: »که« اضافه است.
کلمۀ »وبال« به صورت »و بال« آمده است. ص 23: 



آینۀ پژوهش  181
سالسیویکم،شمارۀاّول،فروردینواردیبهشت1399

باتک یسرربودقن
اورنامر فو»اسروایاعم» ونا

276

گه«. گه« به صورت »چرا  ص 197: »چرا
ص 36: »نخل خرامان« به صورت »نخل حرامان«.

ص 580: »ما در« به صورت »مادر«.
ص 104: »َنَبَرد« به خطا »َنْبَرد« آمده است.

یحاٍن«. یحاِن« با تنوین آمده است: »میاٍن« و »ر ص 141 و ص 167: »میاِن« و »ر
ص 257: »خون بهای« به صورت »خونب های« آمده است.

ص 634: پانویس: »زود چرک را نشان بدهد.« صورت صحیح فعل »ندهد« است.
ص 89: »تابوتم این« نادرست است و »تابوتم ای«صحیح است.

بیِت:
یداز آن آهوی معنی می چرد در وادِی مســــــــتی می رو ادراک  وادِی  از  ک  زهرنا کشِت  که 

یک بار در صفحۀ 78 به صورت تک بیت آمده و بار دیگر در صفحۀ 93 همراه دو بیِت دیگر.

ص 124: دو بیت از یک غزل جدای از هم آمده است.

ص 170: مصـراع نخسـت بیـت اول بـه ایـن صـورت آمـده: »زین مکتب وجود به تحقیقـی آمدن« صورت 
صحیح چنین است: »زین مکتب وجود به تحقیق آمدم«.

ص 857: »دیوان سیرصحامت«: »دیوان سیرضخامت« )به معنی حجیم( صحیح است.

که در َخم قالب نوشته اند. ص 894 نام دیوان صفاءالحق خواب در َخم قالب است 
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