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سیر تحول سبکی قصیده در دو دوره ي سبک هندي و سبک بازگشت ادبی

1يباقري مهد

چکیده:
است زیرا تقریباً بر کلیه ي موضوعات ادبی ه یکی از مهمترین ذخائر فکر و ادب فارسی قصید

از مدح ،تقاضا ، شکوه، حکمت و اخالق، مناظره و مفـاخره ،لغـز و معمـی، حسـب حـال ،وصـف       
،معاشقه ،مرثیه و تاریخ اشتمال دارد.

ي ایـن عصـر بـود ،و بـه     در سبک هندي قالب غزل بیش از اقسام دیگر شعر مورد توجـه شـعرا  
هر چند که قالب قصیده در این دوره به دور از مضـامین  قالب قصیده چندان اهمیت داده نمی شد .

هرگز بـه پـاي غزلیـات    عمده ي سبک هندي نمی باشد اما باریک  و خیالبافی و سایر مشخصات 
طبع آزمایی کرده اند قصیده سرائی نیزاین دوره اگر چه در شیوه ي شاعراناین دوره نمی رسد .

از زمره ي شعراي غزل سرا به شمار می رفتنداما نکته ي مهم در پیروي این شـاعران در  ولی عموماً 
و از قصاید آنهـا بـوي قصـاید انـوري ، خاقـانی و کمـال الـدین        قالب قصیده از شیوه ي قدما است 

در دوره ي تنهـا  ي قـدما را  اصفهانی به مشام می رسد و در واقع نباید ریشه هاي بازگشت به شـیوه 
کرد بلکه انگیزه بازگشت به شیوه قدما را در دوره ي صـفویه و در  افشایه ، زندیه و قاجار جستجو 

تحوالتی این دوره . در قصاید قصاید شاعرانی مثل نظیري نیشابوري و شفایی اصفهانی جستجو کرد
یـا  که این تحوالت در دوره ي بعـد  از نظر سبکی به وجود آمد در سه حوزه زبانی، ادبی و فکري 

در این پژوهش با تکیه بر شواهد شعري دو دوره و دچار تغییر گشتند یا به همان شیوه  ادامه یافت .
در قالب قصیده پر داخته شده مقایسه آنها با هم دیگر به سیر این تحول بر اساس شباهتها و تفاوتها  

ژوهش خالی بودن این تحقیق در پژوهشهاي محققـان  و دلیل این انتخاب این موضوع براي پ. است
دانسته شد.

کلید واژگان:
قصیده، سبک هندي، بازگشت ادبی ،مختصات سبکی ، تحوالت زبانی ، تحوالت ادبی ، تحوالت 

فکري.

.زنجان 1 مرکزنورامیپدانشگاهمدرس،ی فارساتیادبو،زبانارشدی کارشناس. 1
mehdi.bagheri1387@gmail.com
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:مقدمه-
اگر چه دوره ي صفویه عهد غزل و غـزل سـرایی کـه شـالوده ي آن بـر پایـه ي نـازك        

اشد  اما نوع قصیده با همه ي تواناییش همچنان راه خود را در طـول زمـان   خیالی است،می ب
می پیمود .بیشتر غزل گویان این عهد قصیده هم ساخته اند .شـاعران معروفـی ماننـد امیـدي     
رازي ،اصلی شیرازي ،محتشم کاشانی ،نظیري نیشـابوري ،عرفـی شیرازي،شـفایی اصـفهانی     

تبریـزي همانگونـه کـه شـور خاصـی در سـاختن       ،کلیم همدانی  ،ظهوري ترشیزي و صائب
غزل داشتند ،قصایدي هم    سروده اند.

پـس از داعیـه ي اسـتادي در فـن شـاعري ،      محرك استادان قصیده گوي عهـد صـفوي   
نخست فراهم کردن ساز و سامان زنـدگی بـود و دوم پـرداختن بـه باورداشـتهاي مـذهبی و       

رن هـنم شـروع شـده بـود در عهـد صـفویه رواج       کسب ثواب اخروي. قصاید دینی که از قـ 
بیشتري یافت و اینکه برخی وجود آنرا معلول عهد صفوي می دانند درست نیست.

گه گـاه در شـیوه ي قصـیده    « شعر امیدي رازي، قدرت ورزیدگی بیان قدما را دارد که
اید امیـدي  ) بنـابراین قصـ  182:1362، 4(صـفا، ج » سرایی، یادآور کالم سلمان و ظهیر است

وارث سنت هاي گذشته ي شعر ماقبل صفوي به حساب می آیـد و اهلـی شـیرازي  کـه در     
او بـه طـور کلـی در اشـعارش از     قصاید خود ائمه ي اطهار بویژه امیر مومنان را مـدح کـرد   

انوري ، ظهیر و خاقانی و حافظ پیروي کرده است . شفایی اصـفهانی خاقـانی ثـانی دوره ي    
ري نیشابوري نیز مانند اهلی شیرازي در قصاید خود پیـرو اسـتادان پیشـین    خود می باشد .نظی

).133:1363زرین کوب، »(قصاید محتشم نیز حاکی از تتبع او از اسلوب قدما است.«است 
هر چند در این قالب هم دست از نازك خیـالی و مضـمون آفرینـی هـاي     دوره شاعران این 

روي از سنت قـدما را از یـاد نبردنـد و ایـن میـراث از      باریک و دور از ذهن  برنداشتند اما پی
نازك خیایهـا و مضـمون   به مخالفکه دروه اي -یعنی بازگشت ادبیآنها به دوره ي بعد

آفرینیهاي دور از ذهن  دوره صفویه شکل گرفته بـود و تنهـا راه نجـات را در بازگشـت بـه      
ه هاي ادبی غیر از سبک هنـدي را  شیوه ي قدما می دانستند و سعی در بازگشت به تمام دور

رسید و در واقع ریشه ي این بازگشت را در دوره ي صفویه باید جست.-داشتند 
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با مقایسه سیر تحول قصیده  از نظر سبکی در این دوره شـاهد بعضـی تفاوهـا و تشـابها در     
ت بوجـود  تحـوال بـه افقـی روشـنتر از    را حوزه ي زبانی ، ادبی و فکري خواهیم شد کـه مـا   

آمده در این قالب شعري رهنمون خواهد شد که در تحقیقات پژوهشگران کمتر به این بعـد  
پژوهشی پرداخته شده است.

به مقایسه سیر تحول قصـیده در گـذر از سـبک هنـدي     حال بعد از این مقدمه ي کوتاه 
نمونـه هـاي   به بازگشت ادبی با توجه به ویژگی هاي سبکی در سه سطح مـذکور بـه همـراه    

شعري پرداخته می شود.
در سـبک  -از نظر تکلف و سادگی ، گزینش واژگان، روابط نحوي و... -زبان قصیده

هندي متنوع است . تأثیر زبان شـاعران سـبک خراسـانی تـا قصـیده سـرایان قـرن نهـم را در         
ظیـري و تـا   قصاید این دوره می توان مشاهده کرد. از بـین قصـیده سـرایان مـورد بررسـی ،ن     

حدي حکیم شفایی اصفهانی متمایل به ویژگی هاي زبانی قصیده سرایان خراسانی و عراقی 
می باشند . البته در اشعارشاعران قصیده سراي دیگر سبک هندي غیر از شفایی و نظیري نیز 
تا حدودي این ویژگی ها دیده می شود اما نه به آن حدي که بتوان به عنـوان یـک ویژگـی    

صاید این شاعران محسوب کرد .در زمانی کـه تـازه گـویی در نحـوه ي زبـان و      خاص در ق
ایجاد معانی و ترکیبات جدید رویه ي عمومی شاعران این عهد بوده ؛ نظیري و تا حـدودي  
شفایی علی رغم نوجویی هاي فراوانشان در حوزه خیال و خلـق تصـاویر تـازه ،بـه شـیوه ي      

ها نوعی انحراف از نرم زمانه ي خود به حسـاب مـی   قدما بازگشتی کردند و این عملکرد آن
آمد. در واقع باید به این نکته اذعان کرد که ردپاي بازگشت به شیوه ي قـدما را در دوره ي  

.می توان یافتشاعران چند تن ازصفوي و در شعر 
زبان شاعران نخستین نهضت بازگشت از قبیل مشتاق ،آذر بیگـدلی ، طبیـب اصـفهانی ،    

ف اصفهانی و صباحی بیدگلی خام و ابتدایی است و هنوز آن انس کافی به متـون قـدیم   هات
سرایان خراسانی را به دسـت نیـاورده بودنـد و زبـان آنـان آمیختـه اي       -و زبان فصیح سخن

است از زبان شاعران سبک خراسانی ، عراقی ، مکتب وقوع و گاه گاه تأثیر لحن و شیوه ي 
به شعر قدما بویژه سبک شاعران خراسـانی در دوره ي قاجـار   سبک هندي. بازگشت واقعی 

و در شعر شاعرانی چون صبا ، سروش اصفهانی و قاآنی اتفاق افتاد .زبان شعر کهن ایران بـه  
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خدمت قصاید مدیحه ي دوره ي قاجار درآمد و شعر شـاعران مـذکور براسـتی کـه پایـه و      
شاه بود.شالوده ي هنر وفن شعر تا پایان سلطنت ناصرالدین 

:تحوالت زبانی-1
در اینجا براي این که شیوه تقلیـد از قـدما در دوره سـبک هنـدي و بازگشـت ادبـی در       
سطح زبانی آشکارتر گردد به ذکر  نمونه هاي شـعري از دو دوره ي مـذکور پرداختـه مـی     

شود:
مختصات آوایی :                                                         -1-1
):aزاید به آخر قوافی مختوم به الف (مصوت بلند »  هاي«افزودن -1
نظیـري نیشـابوري   »(زورق  دیـده بـا هـزار شـناه     بر نیاید ز مـوج آب زرش    « 
،474:1340(
بـه خـون خـویش نفـس مـی کنـد شـناه        تـا لـب  دریاي سینه بس که زخون موج می زند «
)141:1362(شفایی اصفهانی ، »
سـروش  »(بخون دیده و دل بدسگال کـرد شـناه   ار او خوي صحت     نشست تا که برخس«

)587:1339اصفهانی،
همـان »(نگفتمـت کـه تـو در دوسـتی نیـی یکتـاه      نیی یکدل            نگفتمت که تو در عاشقی«
،585(
اماله : میل (الف) به سوي (ي)-2
(نظیــري »را املـی مؤذنــان متـرنم نمــوده سـته هــاي مسـجد او                چـون عنـدلیب گــل د  « 

)391:1340نیشابوري ،
شـفایی  »(را حنـی بـه آب تیـغ بشـویند رنـگ     زکـف                       به دور عدل تو از بیم اشـتباه  «

)23:1362اصفهانی، 
احتریـز یـت اگـر تیـغ مـی زنـی                                   از تیـغ تـو کنـد ملـک المـوت          یاقوت وال«

)755:1339سروش اصفهانی ،»(
(هـاتف  »موسـی زجیـب روشـن فجـر آشـکارا شـد کـف      شد دم عیسی  زدامان نسیم صبح پیدا «

)      55:1385اصفهانی ،
آورده است .» الف«را در قافیه ي » موسی«در مورد مذکور هاتف کلمه ي
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سـروش  »(حجیـب بـر روي گـل دریـد صـبا سـبزگون      ده گـون ببـر      گلبن کشید معجر بیجـا «
)47:1339اصفهانی،

تغییر مصوت بلند به کوتاه:-3
َ ) : زمن به جاي زمینa) به (iمصوت بلند (

عرفی »(منزِصد اشارت کند به شاه د                          همچو انگشت پنجه ي خورشی«
)324:1378شیرازي،

نظیري »(آوردهپیمبرکه بر لسان مبارك بیان این معنی است         » لحمک لحمی«حدیث «
)491:1340نیشابوري،

َ) :پیمبر به جاي پیامبر a) به (āدر نمونه ي مذکور (
Uبه جايa:ن به چاي  پیرامونپیرام:

آذر  »(پیـرامن نشیمن کرده در پاي درختی سبزه باحی رفته در باغی گرفته دست هم ،ما و ص«
)128:1366بیگدلی،

ــود   « ــوادث را ب ــاد ح ــا ب ــرامنشره کج ــیلش    پی ــه در خ ــش وآنک ــه ملک ــل ب ــد داخ ــه ش آنک
)39:1338،صباحی بیدگلی»(دخیل

aبه جاي َā:آگَه به جاي آگاه:
آذر »(د زسوز دلم داغدار دستاز من که شآگَهیتداري زدور دست برآتش ، چه «

)25:1366بیگدلی،
تشدید مخفف:-4
کلیم »(پیش یأجوج بال سد اسکندر می دهد رپوشی زنامحرم ترا            دیده یک پرده است ،و«

)4:1369همدانی ،
)5همان،»(از دراي کاروان عمر نشنیدي صداش سنگینّی و بس       از وقار شیب داري گو«
سـروش  »(چـوپیش خسـرو غـزنین علـی خویشـاوند     ن بحرمـت جـاه           و گیتی سـتا پیش خسر«

)132:1339اصفهانی ،
همان)»(رکاب خسرو گیرد امیر فرّه مندت خویش چنانک        گرفته حلقه ي زلفش بدس«

مختصات لغوي:-2-1
استعمال لغات پهلوي :-1
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، »آهنـگ «، ،»اَنـدر «،» فسـوس «و» اَفسوس«،»اُشتُر«شاعران دو دوره از کلمات پهلوي مثل 
» ایـدون «به نسبتهاي متفاوت استفاده کرده اند. امـا واژه هـایی مثـل    » آژنگ«،»ایدر«،» آَنبان«
نـه در دواویـن شـاعران سـبک هنـدي نمونـه اي یافتـه شـد و نـه          » اَبـر «و» اَبی«،»اَبا«، » زمی«،

ان این نمونه ها را در دیوان سروش دردیوان شاعران دوره ي اول بازگشت ادبی.فقط می تو
اصفهانی ، شاعر بزرگ دوره ي دوم بازگشت ،سراغ گرفت به عنوان مثال:

)660همان،»(بماناد دایم به اقبال خسرو                                       ابا کامیابی ابا کامرانی«
)699همان،»(بپاي و شادمان باشخوش و خرمابا عز و سعادت همعنان باش«
اگــر چــه خــود نــیم ایــدون ز جملــه ي اعیــان                       ولــی نیــاي مــن انــدر شــمار اعیــان   «

)162همان،»(بود
بود سی سال تا ایدون ز آغاز ولیعهدي                        که بر درگاه خسرو پیشه مـدحت گسـتري   «

)101همان،»(دارد
)71همان،»(شان عجین کن                                اي آنکه تنت با خرد عجینستروي زمی از خون«
ذاتش از آنسوي کونسـت و مـؤثر در کـون                       مهـر بـر چـرخ و وو را بـر زمـی آثـار          «

)156(همان،»بود
ه  نیزاشاره می شود:از دو دور» اَنبان«و » اَندر«در اینجا به شاهد مثالهاي آمده از دو واژه ي 

andarبه جاي  (در) که در پهلوي  » اندر«-

ــب و      « ــر غایـ ــاهی زنظـ ــه نگـ ــدي                       بـ ــس تنـ ــه از بـ ــم کـ ــد چشـ ــبش را نرسـ راکـ
)401:1340نظیري نیشابوري ، »(اندرنظرست

شفایی »(ان اندر هواي اوچو مگس ، چوپرزنان ملک                     جاي نسیم ازودم عیسی بود رو«
)111:1362اصفهانی ،

البه ي من تـرك مـن پـذرفت و جـام و بـاده خواسـت          بانـگ نوشـانوش و مسـتی و سـماع           «
)72:1339سروش اصفهانی ،»(اندرگرفت 

از رفیقــان منزلــی دیــدم گــروه انــدر گــروه                         ازحریفــان محفلــی دیــدم نگــار انــدر «
)25:1338صباحی بیدگلی،»(نگار

بوده است.anbānانبان :به معنی کیسه در پهلوي-
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خصم گیرم که به هـواداري خـویش                            همـه تـن بـادگلو گشـت چـو نـاي انبـانی          «
)164:1369شفایی اصفهانی ،»(
آذر بیگدلی (» گوهر از آز بمخزن چه کشم                                    دانه از حرص ،در انبان چکنم«
،110:1366(
استعمال برخی از کلمات عربی به جاي فارسی معمول :-2

شاعران دو دوره مثل شاعران سبک خراسانی گاهـاً از کلمـات عربـی بـه جـاي فارسـی       
بــه جــاي » خصــم «بــه جــاي جنــگ،» حــرب«معمــول اســتفاده مــی کردنــد کلمــاتی ماننــد:

نیـز  » لـونی دیگـر   «یا از » لون لون«آن یعنی از به جاي نوع که گاهاً از ترکیب »لون «دشمن،
بـه جـاي   » خورنـق «بـه جـاي لشـکر،   » عسـگر «بـه جـاي بهتـر،   »فاضل تـر  «استفاده می کردند،

به جاي ایرانی و...» عجم«به جاي ارزش،» خطر«خورشید، 
» صـعب «این شاعران مخصوصاًدر مورد قیود و صفات،  واژه ي عربی به کار می بردند: 

» حـرب «به جاي بزرگ . در این جـا  بـه شـاهد مثالهـاي دو واژه ي     » عظیم«سخت، به جاي 
اکتفا می شود :» صعب«و
آن را که دل آسات قوي سـاخته در حـرب                 بـا زور سـبک فـرق نکردسـت گـران را        «-
)383:1340نظیري نیشابوري ،»(
شـفایی  »(خـاك در دیـده ي خـور انـدازد     در مصافی که گرد عرصه ي حـرب                            «

)41:1362اصفهانی ،
سـروش   »(داده رسول او در حربها لوا                                     کرده خداي بخشگر نـار و جنـتّش   «

)375:1339اصفهانی ،
طبیب »(اي امیري که رسوب مدنی در صف حرب                  چه زابطال مهاجر چه زخیل انصار «

)136:1385اصفهانی ،
نظیري »(تکمیل بود بیشه ي پیران نه جوانان                         صعب آدمی خرد کند کار کالن را «-

)385:1340نیشابوري،
برد نام خدا هنگام حاجب همچو بیـدردي                   کـه ایـام صـعوبت مـی کنـد هجـران خـدا         «

)74:1362شفایی اصفهانی ،»(خوانش
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وش سـر »(م ز تو بهبودي از این الم صعب                          زین بیش مرا می نبود جاي تـألّم خواه«
)423:1339اصفهانی ، 

نتیجه اي که از بعد از بررسی دواویـن شـاعران دو دوره بـه دسـت آمـد ایـن اسـت کـه         
هنـدي درصد استفاده از کلمات عربی در شعر شـاعران بازگشـت بیشـتر از شـاعران سـبک      

می باشد.
ساختن مصدر با یاي مصدري از کلمات عربی:-3
خصمی:دشمن بودن:-
گفتی برین دردل نشد با عمر خصمی کرد و رفت          زآتش سمندر دور شد خضر آب حیـوان  «

)418:1340نظیري نیشابوري،»(خوش نکرد
شفایی »(اندك خردي مرتهنمکه مگر در کفدم پندارد               آسمان کاین همه خصمی کن«

)91:1362اصفهانی ،
در قصاید شاعران مورد بررسی دوره ي بازگشت کاربرد نداشت.» خصمی«کلمه ي 

تماشایی:تماشاگر -
که می برم شکر از خنـده ي تماشـایی   ن شهر و کوي شیرین ست         زعرض تحفه ي م«

)515:1340نظیري نیشابوري،»(
هوا آسیب نیست               دست گلچـین را چـو دامـان تماشـایی     در چمن از فیض تربیت «

)138:1385طبیب اصفهانی ،»(زخار 
اسم فاعل + ي:-

جگرخواري= جگر خوار بودن :
مریضِ عشق ترا اشتها از آن بیش است                        کـه بعـد مـرگ بیاسـاید از جگـر خـواري       «

)361:1378عرفی شیرازي ،»(
هاتف اصفهانی »(از جگرخواري و دل آزارياست                        نون فلک در آن حدبا من اک«
،84:1385(
استعمال لغات مهجور و متروك:-4
زیبق : جیوه-
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صـداي کــوس هویــت  چــرات گــوش نخــارد                      اگــر صــماخ نیاکنــده اي بــه پنبــه ي  «
)84:1362شفایی اصفهانی ،»(زیبق
کلمه در قصاید شاعران مورد بررسی دوره ي بازگشت کاربرد نداشت.این 

ترخانی : منصبی در دربار شاهان ترك بوده که صاحب آن از هر تکلیفـی معـاف بـوده و    -
مورد مؤاخذه قرار نگرفته است  

عرفـی  »(کند حیله براي گزیدن مـردم                                      نگـاه مسـتی ازو التمـاس ترخـانی     «
)379:1378شیرازي ،

آذر »(خوشم ، که راوي اشعار خویش را شنوم                      باین قصیده درآن بزم کرده ترخانی «
)155:1366بیگدلی ،

داج: ظلمت و تاریکی  -
شـفایی  »(پژمرده بود بس که رگ و ریشه ي بدخواه                    بالنسبه بود تازگی او داج بقم را«

)28:1366هانی،اصف
بدستش انـدر آمـد یکـی سـراج منیـر                            جهـان زتیرگـی کفـر گشـته چـون شـب            «

)79:1339سروش اصفهانی ،»(داج
غژغاو:نوعی گاو وحشی است داراي دمی شبیه به دم اسب است-
زریـن تـاب   ز کوهانش فرو آویخته غژغاوي از پـروین ؛                کـه گـویی غژکشـیدش مهـر      «

)125:1366آذر بیگدلی ،»(ن ْوبرپرْ
سـروش  » ( آدمـی زاده و گـاو سـم    برافراشته بـال و غژغـاو و دم                                      بـه رو    «

).446: 1339اصفهانی، 
این واژه کهن در دوره ي سبک هندي کاربرد نداشته است .

آبگینه: شیشه  
عرفـی  » ( می بارد                            من ابلهانه گرزم در آبگینه حصارز منجنیقِ فلک سنگ فتنه « 

).119: 1378شیرازي، 
این کلمه که ریشه ي پهلوي دارد در دوره ي بازگشت کاربرد ندارد . 

مختصات نحوي:-3-1
تمایل به استفاده از ( ان ) جمع در مقابل ( ها ).-1

1347

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


»(  بگذرد                      می کند از جوشن نه تو خدنگ او گـذار چون دعاي راستان کز آسمانها« 
) .3579: 1371، 6صائب تبریزي، ج

ثنا را دعا کن که از شاخساران                                برآورده دست دعا هر شکوفه « 
).3585( همان، » ن مصور شکوفه شود از درختاهمی تا ز تأثیر باد بهاران    

هاتف اصفهانی، » ( لبشان را زخنده مسماري واحکشان               کرده  اندر دهان ض« 
1385 :85.(

).70( همان، » عروسان ابکار در پرده دارم                                     همه غرق پیرایه از پاي تا سر « 
مضاعف: آوردن دو حرف اضافه در پیش و پس اسم ویژگی است کـه  حرف اضافه ي -2

در قصاید دو دوره کاربرد داشته است . 
( » در به چـرخ چـارم  زآفتاب کند منقل از فلک کرسی                                به دفع سرما غیسی « 

).65: 1362شفایی اصفهانی، 
کـه سرسـبزي دهـد آب و هـواي فصـل      تخمی افشـانم    بروبرزمین شوق چون جستم « 

).75( همان، » حرمانش 
نکـرد کـار   بـه تـن انـدر    من روي تن چون شنیدم اسفندیار را                            کش تیـر آهنـین   «

).283: 1339سروش اصفهانی، »(
( آذر » بقمر بـر عود قماري خطّ سیهت، خاسته دودي است؛ که بنشست                    از سوختن « 

).61: 1366بیگدلی، 
نکته اي که باید در مورد استفاده از ویژگی باال ذکر گردد این است کـه اسـتفاده ار دو   
حرف اضافه در پیش و پس اسم در دوره صفویه چندان کاربرد نـدارد و کـاربرد بیشـتر آن    

ه شاعرانی مثل سـروش و قـاآنی   مربوط می شود به دوره ي دوم نهضت بازگشت ، جایی ک
می باشند.  

استفاده از انواع ( ي) :-3
شاعران دو دوره سعی می کردند از انواع یاهاي شرطی، تمنی و ترجی، یاي اسـتمراري  
استفاده کنند اما اکثراً در استفاده از آن دچار اشتباه شدند حال آن که قـدما بـه عنـوان مثـال     

اقعی می آوردنـد کـه ادات تردیـد از قبیـل گـویی و پنـداري در       یاء تردید و شک را در مو
کالم موجود باشد: 
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ــیش     «  ــغ پ ــر کشــیده تی ــا چــون ب ــاقوت نابســتی                   و ی ــداري روان ی ــار آن مــی کــه پن بی
).126: 1378(رودکی سمرقندي،»آفتابستی

:اما شاعران دو دوره فقط از جنبه ي زیبایی به آخر فعل می افزودند 
»گر سر انگشتی به کام من نیالودي حکیم                     بودمی گر عقل، چیـز دیگـرم در باسـتی    « 

).160: 1362(شفایی اصفهانی، 
( »سرشکت ابر آذاري سرشته با گالبستی                        نسیم باد نوروزي به بوي مشک نابستی « 

).611: 1339سروش اصفهانی، 
قدیمی افعال :کاربرد-4
فعل ماضی نقلی :-
( »در باغ کن نظاره ي آب روان اگر                              بر خـاك، آب خضـر ندیدسـتی روان    « 

).109: 1362شفایی اصفهانی، 
به جاي ندیده اي آمده است .» ندیدستی « 
» ( آیینه تصـویرات او بنگـر عیـان    پري در شیشه چون گیرد قرار                   در ته ندیدستیگر« 

).3600: 1371، 6صائب تبریزي، ج
چـو دور از روي خـور   ماندسـتم حال زار من چه پرسی ایـن نـه بـس کـز روي تـو               دور     « 

ماندستم به جاي مانده ام آمده است )91: 1385( هاتف اصفهانی، » نیلوفري 
کـرد تلقـین حـرف دیـن بـر مشـرکی در       که روزي سرور مردان علی   شنیدستیآن « 

).16: 1338بید گلی، ( صباحی»کارزار 
آمده است. » شنیده اي « به جاي » شنیدستی « فعل 

فعل ماضی استمراري :-
اینکه می گویم معاذ اهللا نه الف بی گواست                 راست مـی گـویم چـرا کـس رنجـدي از      « 

).1362:160شفایی اصفهانی، ( » راستی 
آمده است.» می رنجد « به جاي » رنجدي « فعل 

آسمان گر نه فروتر بودي از وي، گفتمی                    آن مسـمی را شـده اسـت ایـن اسـم نـازل       « 
).9: 1369کلیم همدانی،»(ازسما

آمده است » می گفتم « به جاي » گفتمی « 
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( آذر » ز فـراق                                  چنـد غـم در دل نهـان آیـد همـی       صاحبا، آه از فـراق، آه ا « 
).150: 1366بیگدلی، 

به جاي ( می آید ).» آید همی « 
» گر گراید سوي هر مهروي هوش عاشقان                هوش معشوقان سوي مهروي من بگرایدي « 

).625: 1339( سروش اصفهانی،
آمده است .» می گراید « ي به جا» بگرایدي « 
فعل دعایی :-
( »گشود دیده ي شق خامه ي سـخندانم  مرسادبه روي صفحه ي مدحت که چشم بد « 

).3633: 1371، 6صائب تبریزي، ج
ن، ( هما» ت نوبهار بسنْبمانادچه نقشهاي تماشا فریب زد بر آب                           به روي خاك « 

3623.(
» ( ایزدت بجز دل جمع                         به دشمنان تو چون خاطري پریشـان داد  مدهادبدوستان« 

).47: 1366آذر بیگدلی، 
سروش اصفهانی، » ( بزیر سایه ي شاه مظفّر                                            ترا تا جاودان بادا مجاال « 

1339 :35.(
موارد مذکور نمونه اي از ویژگی هاي سبکی قـدما در شـعر شـاعران دو دوره ي مـورد     
بررسی می باشد. هر چند باید گفت میزان تتبع در دو دوره بـه صـورت یکسـان نیسـت و بـا      
وجود سیر ادبیات به طرف نوجویی در دوره ي صفویه، ریشه هاي بازگشت به سـبک قـدما   

د . را در سبک هندي باید جستجو کر
در سبک هندي زبان قصیده تنها به این شیوه ( بازگشت و تتبع از شـیوه ي قـدما ) خـتم    
نمی شود بلکه در همین عهد قصـیده گویـان اسـتادي هسـتند کـه از سخنشـان آثـار تـازگی         
مشهود است. هدف این شاعران این است کـه مـی خواهنـد بـر بنـاي کهـن شـعرآرایش نـو         

طرزي تازه بیافرینند مثل عرفی شیرازي، وحشی بـافقی و ثنـایی. ظهـور    بیافزایند و از این راه 
همین دسته است که مقدمه یی براي تغییر شیوه در قصیده گویی گشت، همچنانکه در غـزل  
سرایی شد. شیوع غزل هم که زبان ساده ي روان ونرم الزمه ي آنست، وقتی بـا آمـوختگی   
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اه شد، باعث گردید که زبان قصیده از طنطنـه و  همه ي شاعران زمان به این نوع از شعر همر
صالبت قدیم باز ایستد و به سادگی و لطافت و روانی غزل نزدیک شود و حتی درپـاره یـی   

از آنها همان گسیختگی معنوي بیتها که در بیشتر غزلهاي آن عهد می بینیم، راه یابد . 
ه ي سده ي یازدهم بـه پایـان دوره   این تغییر شرایط لفظی و معنوي قصیده هر چه از میان

   ي صفوي نزدیکتر شویم بیشتر می گردد به نحوي که می توان تاریخ مذکور را تقریبـاً حـد
زمان فارقی میان شیوه ي قصیده گویی در عهد مـورد مطالعـه قـرار داد. دریـن دوره ي دوم     

وشن است که ایـن  زبان قصیده خیلی بیشتر از سابق به زبان تخاطب زمان نزدیک شد. البته ر
نزدیکی قصیده به غزل تنها در نحوه ي ایراد کالم نبود بلکه از جهت خلق معانی و جنبـه ي  
فکري و ذوقی هم بین این دو نوع شعر یک هماهنگی دائم و ناگسستنی وجود مـی یافـت و   

نکته پردازي را کـه  شت همان شیوه ي مضمون آوري وتوسعه می پذیرفت و شاعر سعی دا
اشت در قصیده نیز داشته باشـد منتهـی اینجـا آن شـیوه را در راه تغـزل یـا وصـف        در غزل د

طبیعت و به ویژه در ستایش ممدوح و گاه نیز در بیان حـال خـود بـه کـار مـی بـرد چنانکـه        
قصیده هاي این عهد، از خواجه حسین ثنایی و عرفی به بعد، وارد مرحله ي جدیدي از طرز 

ظ و معنی کـه پیشـینیان شـرط عمـده ي بیـان در قصـیده مـی        بیان معانی شد و آن برابري لف
شمردند، به ذکر مضمونها و معنی هایی بدل گردید که عادتاً وسیع تر از قالبهاي لفظی خود 

ده متوجـه ایـن   بودند منتهی اگر به دست شاعران استاد می افتاد چنان ادا می شـد کـه خواننـ   
دپاي اندیشه در راه فکريِ گوینـده آشـکار و   نمی گردید زیرا در آنها ربرتري معنی بر لفظ

مشهود است و قرینه هاي کـافی بـراي درك معنیهـاي پوشـیده موجـود ؛ امـا اگـر شـاعري         
توانایی لفظی کافی و مهارت وافی براي بهره برداري از واژه هاي مفـرد یـا مرکـب در بیـان     

ان مـی رفـت، و   فکر هاي باریک و معانی دقیق نداشت این روشنی معنـی در سـخنش از میـ   
براي اثبات این دعوي شاهد هاي بسیار در قصیده هاي شاعران متأخّر عهد صفوي می تـوان  

یافت .
از ویژگی هاي قصیده در عهد صفوي بلندي و تفصیل آنهاست و همین امر باعـث بـود   
که شاعر چند بار در آنها موضوع سـخن را تغییـر دهـد و مسـائل مختلفـی را در خطـاب بـه        

قیـد هـایی کـه قصـیده     سادگی زبان و آزاد بودن شـاعر از وح مطرح سازد. پیداست کهممد
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سرایان پیشن داشته اند، او را درین دراز نفسی یاوري می کرد. گاه اتفاق می افتاد که دریـن  
قصیده هاي بلند، شاعر چند بار به تجدید مطلع مبادرت می نمود. این ویژگی طوالنی بـودن  

ین بار تجدید مطلع کردن در قصاید آذر بیگدلی و صباحی بید گلـی  قصاید و همچنین چند
هم سابقه دارد. به عنوان مثال آذر در چهار قصیده و صباحی هم در قصیده ي بلندي کـه در  

مدح موالي متقیان سروده تجدید مطلع کرده است. 
بـه داشـتن   همین سادگی زبان مایه ي آن بود که شاعران دوره ي صفویه کمتر خـود را  

ردیفهاي دشوار ملزم نمایند و التزامشان در این مورد از انتخاب اسم هایی مثل آفتاب، آیینـه  
و یا فعلهایی مثل افشاند، اندازد، انداخت و هماننـد اینهـا کمتـر تجـاوز مـی نمـود. خصیصـه        
تکرار قافیه ویژگی مهمی است که در شعر شاعران سبک هندي بـه آن پرداختـه شـده و در    

شاعران بازگشت تا حدي دیده می شود .شعر 
زبان شاعران نهضت بازگشت به خصوص دوره ي اول با وجود این که بـا هـدف بازگشـت    
به زبان فاخر قدما شکل گرفته بود چندان آن پختگی را ندارد و خام می باشد. در زبان آنهـا  

همگـی بوفـور در   نشانه هاي متعددي از سبک هندي دیده می شود از جمله این نشانه ها که 
سبک هندي دیده می شود، می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

ترکیب سازي :-1
روي هم رفته دامنه ي و واژگان شعر سـبک هنـدي در مقایسـه بـا ادوار پیشـین و پسـین       
بسیار گسترده است واژگانی که در ادوار پیشین و پسین قابلیت و شایستگی ورود بـه حـوزه   

اشتند حال مجال حضور در آن را یافتند طبیعتـاً هـر کلمـه ي تـازه اي، معنـی و      ي شعر را ند
مفهوم تازه اي هم داشت؛ می توان به فرهنگ نامه هـاي عمـومی ایـن دوره رجـوع کـرد تـا       

میزان گسترده و وسیع واژگان شعر فارسی را که به سبک هندي راه جسته اند، یافت .
ي بازگشت ادبی همچنان ادامـه داشـت امـا نـه بـه آن      این روند واژگان سازي در دوره

صورت که در دوره ي قبلی انجام   می پـذیرفت . در ایـن قسـمت بـراي پـی بـردن بـه ایـن         
مطلب به ذکر نمونه هایی از دو دوره پرداخته می شود :

» مـوج میـاه  د مکـث کنـ  تکسیرِ صورزجنبیدنِ باد                            همچو ستم اندیشبه گمانِ « 
).358: 1378(عرفی شیرازي، 
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( » سرِبازار او نداشت                   زودم فروخت، حیف خطـا کـرد روزگـار    ستم خريچون من « 
).97همان، 

شفایی » (ساقی به رغم کینه ي ایام می بخواه توبه دشمنندصبح بهار و طرف چمن « 
).141: 1362اصفهانی، 

» ( را                          با بوي گل چـه کـار بـه سـرگین گذارشـان      فَسادالن خراطین مشامخُنْاین « 
).115همان، 

آذر » ( حریفان من، مرا گویند                       یکی ز مهر و وفا و یکی ز طنز و عنـاد  ستم ظریف« 
).33: 1366بیگدلی، 

طبیب » ( کنند کی به کرشمه بتان دل آزاري ويجگر کاکنند کی زمژه دلبران « 
).158: 1385اصفهانی، 

( همـان،  » یوسف آزاريزبیقراي عشق و به آن کرشمه ي حسن                  که دل نهاد زلیخا به « 
159.(

نمونه اي از ترکیبات اضافی دو دوره :
عرفـی  » ( ت                     تسلیم در ثبوت خال کـرد روزگـار   تو می گذشبرهانِ دهر سوز عتاب« 

).101: 1378شیرازي، 
عرفـی  » ( خونِ گریز غـازه نگـار  عروس حجله زهولِ تو هیبت آرایش                    جبینِ رزم به « 

).131: 1378شیرازي، 
» ( روبه بـازي کلـب عقـور   ده گر امان مأمون نمی جست از تو می گیرد آشکار       شیر نقش پر« 

).27: 1338صباحی بیدگلی، 
).54همان، » ( جوقی یهود انکارينتوانند قدر عیسی را                                         کاست « 

با مقایسه ي نوع ترکیب سازي هاي دو دوره متوجه می شویم که ترکیـب سـازي هـاي    
سـبک هنـدي چنـدان از پیچیـدگی خاصـی برخـوردار       شاعران بازگشت نسبت بـه شـاعران  

نیست و همچنین درصد ترکیب سـازي در سـبک هنـدي بـه هـیچ وجـه مقایسـه بـا دوره ي         
بازگشت نیسـت و مـی تـوان دوره ي سـبک هنـدي را دوره ي تولیـد ترکیبـات گونـاگون         

ه کـرده  واکثرآً انتزاعی و تصویري دانست که که شاعران از این ویژگی زایایی زبان اسـتفاد 

1353

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


اند و به آفرینش چنین ترکیباتی پرداخته انـد کـه در دوره هـاي گذشـته و بعـد ازآن سـابقه       
نداشته است.

بهره گیري از فرهنگ عامیانه :-2
یکی از جلوه هـاي بهـره گیـري از فرهنـگ عامیانـه در دوره ي صـفویه بـه کـار بـردن          

ته امـا در سـبک هنـدي بـا بسـامد      واژگانی است که در ادبیات گذشته چندان کـاربرد نداشـ  
باالیی به کار رفته و شاعران نهضت بازگشت با توجه به رواج چنـین کلمـاتی در ادبیـات از    
آوردن آن ناگزیر بودند اما نه به آن میزانی که شاعران سبک هندي بـه کـار مـی بردنـد بـه      

عنوان مثال :
خمیازه:-
» چشمه چشمه از لبِ خمیازه بر جوشد شراب گر خماراز مستیِ چشم تو باید نشأتی         « 

).1378:45( عرفی شیرازي، 
( » تا به کف نگرفته بود از سایه ات رطل گران              درکشاکش بود از خمیازه رگهاي زمین « 

).3541: 1371، 6صائب تبریزي، ج
( آذر بیگـدلی،  » بسـته خمیـازه، زبـان قـوال     برده رعشه، حرکت از رقّـاص                                « 

1366 :75.(
عینک :-
( عرفـی  » دیده از عینک چنان نظاره اشیاء کند                        همچنان بیند دلت رازِ نهانِ آفتاب « 

).43: 1378شیرازي، 
(صائب » آفتابجام جهان نماست گلِ جام روضه اش                  زین عینک است روشنی چشم « 

)3550:1371، 6تبریزي،ج
 » ـلَّمتواند دید گر نور ملک را کور با عینک                    تواند گشت گر سوز فلک را مور با س «
).100: 1366آذر بیگدلی، (
سفال : -
( عرفی » ال نمی کنند درین صفّه می بجامِ درست                       پیاله بر سر خم بشکن و بیار سف« 

).235: 1378شیرازي، 
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( کلیم » بهار آبی بر روي کار خاك آورد                             که جوهري نشناسد بلور را زسفال « 
).19: 1369همدانی، 

طبیـب  » ( جاي آن فرشـهاي سـیاه گلـیم                                   جـاي آن ظرفهـا شکسـته سـفال        « 
).148: 1385اصفهانی، 

بی سکه ي افروز نبود زرکـه سفالسـت                     کـاو را ملـک العـرش بهـر کـاري یارسـت         « 
).60: 1339سروش اصفهانی، »(
( آذر » بقدر حوصله، هر یک تهی زمی کرده                       گداسبوي سفال و، امیر سـاغر سـیم   « 

).119: 1366بیگدلی، 
فواره :-
فواره است هر سو جلوه گردرحوضها             کرده است از تشـنگی بیـرون زبـان خـویش     این نه « 

).3573: 1371، 6( صائب تبریزي، ج» آب 
کلـیم  » ( به مدح ابر نوروزي دگر بار                                   چمن فـواره را رطـب اللّسـان کـرد     « 

).61: 1369همدانی، 
 »ـ زنخل وادي اَی اره هـاي نـورانی        نْمآذر » ( ، همـی نشـان داده                           براسـتی همـه فـو

).156: 1366بیگدلی، 
فرنگ، فرنگستان :-
( » که برده شاهد ایمان براي کحل بصـر                          سـیاهی از شـکنِ زلـف لعبتـان فرنـگ       « 

).210: 1378عرفی شیرازي، 
» ( ن داري، سري در جیب کش                تا فرنگستان چرا باید شد از بهر غـزا  کافرستان در درو« 

).7: 1369کلیم همدانی، 
با جامه ي فیروزرنگ آراسته بر سر فرنگ                   افتاده یا در ملک زنگ اینک ره شاه ختن « 

).44: 1338صباحی بیدگلی، » ( 
ي شـاعران دو دوره از فرهنـگ عامیانـه بـه کـار بـردن       گونه ي دیگر از جلوه هاي بهره گیر

مثلهاي سائر بین مردم در میان اشعار خود است به عنوان نمونه :
( سروش » عهد تو خرمی و عهد ایمنی است                           فرخندگی سال توان یافت از بهار « 

).296: 1339اصفهانی، 
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این خوب مثل شهره و متینستدر ره فتد از هان و هین بهایم   « 
).70همان، » ( تا آنکه به ره نوفتی ز بیراه                                     نفس تو سزاوار هان و هینست 

( » دو آرزو را یکبار بر نمی آرند                             زبرگ خویش بماند دمی که نی به نواسـت  « 
).14: 1369کلیم همدانی، 

( همـان،  » وفور عیش پدید است از درآمد کار                        ازین بهار نمایان بود نکویی سـال  « 
19.(
( نظیري » بس خاصیت نفع در اضداد نهادي                        حرز بره از ناخن گرگ ست شبان را « 

).382: 1340نیشابوري، 
» کنم زاهل جهان شکوه چنان است               کافسانه ي خود عرضه دهد گنگ بکر بر با هر که« 
).62: 1366آذر بیگدلی، ( 
( صـائب  » انجام کارش از رخ آغاز روشن است                   پیداست حسن سال زآیینـه ي بهـار   « 

).3545: 1371، 6تبریزي، ج
منــزل عیســی بگــردون جــاي کیخســرو پایگــاه هــر کــس باشــد بــه مقــدار عمــل     « 

).14: 1338صباحی بیدگلی، »(بغار
طبیب » ( پویم به چه سامان ره نعتت که نشاید                    کس مشت خسی تحفه برد باغ ارم را « 

).135: 1385اصفهانی، 
ــی ( -4-1 ــورد اســتعمال در قصــیده در دودوره ي ادب مقایســه ي اوزان م

هندي و بازگشت ادبی )
پر کاربردترین اوزان آمده در قصاید شاعران سبک هندي به قرار زیر است :

تعدادقصایدنام کامل اوزانوزننام شاعر
ــیرازي (  -1 ــی ش عرف

تعداد قصـاید بررسـی   
89قصیده از 46شده 

.(

فاعالتن فـاعالتن  -1
فاعالتن فاعالت

ــن  -2 ــاعلن فعالت مف
مفاعلن فعالت

عالتن فـاعالتن  فا-3
فاعالتن فاعلن

مفعــول مفاعیــل  -4

رمل مثمن مکفوف-1

مجتث مثمن مشکول-2
رمل مثمن محذوف-3

هزج مثمن اخـرب مکفـوف   -4
محذوف

قصیده10

قصیده5
قصیده5

قصیده4
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مفاعیل فعولن
نظیري نیشابوري ( -2

قصیده ) 43
ــن  -1 ــاعلن فعالت مف

مفاعلن فع لن 
ــاعلن فعال-2 ــن مف ت

مفاعلن فع الن

فاعالتن فـاعالتن  -3
فاعالتن فاعالت

ــاعالت  -4 ــول ف مفع
مفاعیل  فاعالت

ــون  -1 ــثمن مخبــ ــث مــ مجتــ
محذوف

مجتث مـثمن مخبـون اصـلم    -2
مسبغ

رمل مثمن مقصور -3

ــرب  -4 ــثمن اخــ ــارع مــ مضــ
مکفوف مقصور 

قصیده8

قصیده4

قصیده4

قصیده4

حکــــیم شــــفایی -3
ده)قصی72اصفهانی( 

ــن  -1 ــاعلن فعالت مف
مفاعلن فع لن 

ــن  -2 ــاعلن فعالت مف
مفاعلن فع الن

ــن  -3 ــاعلن فعالت مف
مفاعلن فعلن

ــاعالت  -4 ــول ف مفع
مفاعلن فاعالن

ــاعالت  -5 ــول ف مفع
مفاعیل فاعلن

فاعالتن فـاعالتن  -6
فاعالتن فاعلن 

مجتث مثمن مخبون اصلم-1
مجتث مـثمن مخبـون اصـلم    -2

(ضرب)مسبغ(عروض)اصلم
ــون  -3 ــثمن مخبــ ــث مــ مجتــ

محذوف(عروض)اصلم(ضرب)
ــرب  -4 ــثمن اخــ ــارع مــ مضــ

مکفوف مقصور 
ــرب  -5 ــثمن اخــ ــارع مــ مضــ

ــوف  مکفــــــــــــــــــــــــــــ
ــذوف(عروض)مخبون  محـــــــ

محذوف(ضرب) 
رمل مثمن محذوف-6

قصیده10

قصیده5

قصیده6

قصیده8

قصیده 5

قصیده7

ــزي ( -4 صــائب تبری
قصیده )45

فاعالتن فـاعالتن  -1
التن فاعالت فاع

قصیده15رمل مثمن مقصور-1
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فاعالتن فـاعالتن  -2
فاعالتن فاعلن

ــن  -3 ــاعلن فعالت مف
مفاعلن فع لن 

ــاعالت  -4 ــول ف مفع
مفاعیل فاعالت 

رمل مثمن مخبون محذوف -2

مجتث مثمن اخرب مکفوف -3

ــرب  -4 ــثمن اخــ ــارع مــ مضــ
مکفوف 

قصیده8

قصیده6

قصیده 6

انی ( کلـــیم همـــد-5
قصیده )36

فاعالتن فـاعالتن  -1
فاعالتن فاعالت

ــن  -2 ــاعلن فعالت مف
مفاعلن فعالت

ــن  -3 ــاعلن فعالت مف
مفاعلن فع الن

ــاعالت  -4 ــول ف مفع
مفاعیل فاعالت

رجز مثمن مقصور-1

مجتث مثمن مخبون مقصور-2

مجتث مـثمن مخبـون اصـلم    -3
مسبغ

مضــــارع مــــثمن اخــــرب -4
مکفوف 

قصیده6

قصیده6

قصیده6

قصیده6

پرکاربردترین اوزان به کار رفته در قصاید شاعران نهضت بازگشت :
تعداد قصایدنام کامل اوزانوزننام شاعر

13طبیب اصفهانی ( -1
قصیده )

فــــاعالتن فــــاعالتن -1
فاعالتن فاعالت

ــلُ  -2 ــول مفاعیـــ مفعـــ
مفاعیلُ فعولن

ــن -3 ــاعلن فعالتـــ مفـــ
مفاعلن فعلن

ــاعلن  -4 ــاعالتن مفــ فــ

رمل مثمن محذوف-1

هــزج مــثمن اخــرب -2
مکفوف محذوف

مجتث مثمن مخبون -3
اصلم

ــون  -4 ــف مخبــ خفیــ
مقصور 

قصیده3

قصیده2

قصیده2
قصیده2
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فعالت 
8هــاتف اصــفهانی ( -2

قصیده )
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 

مفاعیلن
قصیده4هزج مثمن سالم

صـــباحی بیـــدگلی ( -3
قصیده )23

فــــاعالتن فــــاعالتن -1
فاعالتن فاعالت 

ــاعیلن -2 ــاعیلن مفــ مفــ
مفاعیلن  مفاعیلن

رمل مثمن مقصور -1

هزج مثمن سالم-2

قصیده5

قصیده3

ــدلی( -4 28آذر بیگــــ
قصیده )

مفعـــــول فـــــاعالت -1
مفاعیل فاعالت 

ــل  -2 ــول مفاعیـــ مفعـــ
مفاعیل مفاعیل 

مضارع مثمن اخرب -1
مکفوف

مــثمن اخــرب هــزج -2
مکفوف محذوف

قصیده5
قصیده3

ــفهانی (  -5 ــروش اص س
قصیده )369

ــن -1 ــاعلن فعالتـــ مفـــ
مفاعلن فعلن

فــــاعالتن فــــاعالتن -2
فاعالتن فاعلن

ــن  -3 ــن فعالتـــ فعالتـــ
فعالتن فعلن

ــاعیلن -4 ــاعیلن مفــ مفــ
مفاعیلن مفاعیلن

ــل  -5 ــول مفاعیـــ مفعـــ
مفاعیل فعولن

ــاعلن  -6 ــول مفـــ مفعـــ
مفاعیلن

ث مثمن مخبون مجت-1
محذوف

رمل مثمن محذوف-2

رمــل مــثمن مخبــون -3
محذوف

هزج مثمن سالم-4

هــزج مــثمن اخــرب -5
مکفوف محذوف

هزج مسدس اخرب -6
مقبوض

قصیده72

قصیده51

قصیده 41
قصیده31

قصیده28

قصیده 17

ره تمایـل زیـادي بـه    در مقایسه وزنی قصاید دو دوره متوجه مـی شـویم شـاعران دو دو   
سرودن قصاید خود در اوزان بلند و نسبتاً ثقیل داشته اند و دلیـل ایـن را در مضـامین بلنـدي     
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باید دانست که شاعران دو دوره در نظرداشـته انـد، از اوزان کوتـاه در دوره بازگشـت تنهـا      
بـین  سروش را می توان دید که این اوزان را براي بیـان مقاصـد خـود برگزیـده اسـت و در      

شاعران سبک هندي تمایل چندانی به استفاده از چنین اوزانی دیده نشده است . 
تحوالت ادبی:   -2

در حوزه ي ادبی سبک هندي همان خیال پردازیهایی که درغزل دنبال می کردنـد در  
قالب قصیده هم وارد کردند. در دوره ي صفویه، یکـی از قاعـده هـاي پـر طـرف دار و پـر       

د در شعر فارسی جانب داري از تازگی طرز و معانی و دقت نظر و باریک بینی در همه بسام
ي مفاهیم و تصاویر شعري و موتیف هاي گذشته براي کشف نکته هاي نو و بدیع بـود کـه   
بیش تر شاعران، آن را با جدیت تمام دنبال می کردند. یکی از جلـوه هـاي ایـن تـازگی در     

ران به طبیعت داشتند. این شاعران به طبیعت نزدیک می شـدند و  نگاه نوي است که این شاع
با این حال، آن را به شیوه ي شاعران تصویر گرا همچون منوچهري وصف نمی کننـد آنهـا   

طبیعت را تسخیر کردند تا احساساتی را که در آنها برانگیخته است ترسیم نمایند: 
صائب :

ابر رحمت گر به این دستور طوفـان مـی   پاك می سازد بساط خاك را از زهد خشک   « 
).3613: 1371، 6صائب تبریزي، ج» ( کند 

» ( در طبع پاك طینت او انقالب نیست                           چون آب گوهرست ستاده به یک قرار « 
).545همان، 

» خون دویده چمن را زالله بر رخسار کشید ابر چنان تنگ خاك را در بر                             که« 
).51( همان، 

» ( آید به چار موجه چو دریاي حسن تو                         لرزد به خود چو کشتی بـی لنگـر آینـه    « 
).3554همان، 

عرفی :
» ( بسکه از سنبل و گل یافت صفا، نزدیک است               کز پی بوسه دو لب را بهم آرد جدول « 

).224: 1378عرفی شیرازي، 
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همان، » ( ز بس که اش صبا بوسه ریزد به راه                           به هر گام صد کوه از و توتیاست « 
51.(
» ز الله کرده به ظاهر قبول دعوي حسن                       ولی نهان زده چشمک به ارغوان نـرگس  « 

).175( همان، 
» ( وغنچه ي سیراب                             فرو گذاشته پستان چو دایگـان نـرگس   براي طفل بنفشه« 

همان) 
کلیم همدانی:-
هوا چندان تر از ابر بهار است                                که همچون آب از و عکس آشکار است« 

سبزي قلم امید راز است چو وصف ابر نوروزي نویسد                                  به سر
زمین را آب می پاشد زسایه                                     چه تردستی که با برگ چنار است

( کلـیم  » گل نارسته از پیراهن شـاخ                                        بـه رنـگ مـی زمینـا آشـکار اسـت       
).14: 1369همدانی، 

بازگشت در مورد توصیف طبیعت غالباً به سبک هاي گوناگون اما شعراي آغاز نهضت
گذشته اقتدا می کنند وهمه ي آنها را در یکدیگر می آمیزند ولی این امتزاج سـبکی جدیـد   
بوجود نمی آورد بلکه مانند آبهاي رنگارنگی که از فواره هاي متعدد هر یک در گوشه اي 

نیامیخته رنگهاي گونـاگون را جلـوه دهـد یـا     از آبدان فرو ریزد ولی تا مدتی با یکدیگر در
دسته اي خنیاگر هر یک نغمه اي بنوازند ولی هنوز در اثر هنرمندي گرداننـده اسـتاد بـا هـم     
مأنوس نشده و نغمه ي واحدي پدید نیـاورده باشـند.منظور ایـن اسـت کـه شـاعران نهضـت        

ه است که فضـاي خـود   بازگشت به دوگونه عمل کردند بعضی از آنها سعی شان بر این بود
را، فضاي قرن چهارم یا پنجم، هفتم یا هشتم گردانند و همان برونگرایـی کـه شـاعران قـرن     
چهارم و پنجم به طبیعت داشتند، دنبال کنند. بـه عنـوان مثـال صـباحی بیـدگلی کاشـانی در       
پایــان دوره ي اول نهضــت بازگشــت عصــیان و ســرپیچی از انگــاره هــاي نادرســت دوران  

بازگشت بـه سـبک و طـرز بیـان روزگـار کهـن و سـادگی و تشـریح نمودارهـا و          صفویه و 
جزئیات آنهاست روز خزان را چنین توصیف می کند :

در صحن باغ و راغ کشاورز مهرگان                          بدورد ارغوان و درآن کشت زعفران«
اکنون ببین که زرگر باغ است و بوستانباد صبا که گوهري باغ و راغ بود                             

1361

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


صراف مهر در چمن و بوستان گذشت                        بیجاده ریخت از کف و پرچید بهرمان
لیلی زدشت رفت و رسید از قفاش قیس                      نقشی که دید از قدمش سود رخ برآن

گنجور برگشاد در گنج شایگانپرویز بهرعرض خزاین بباغ رفت                  
صباحی »(آفاق گشت جلوه گر از زر و پرنیان بهرام آفتاب قدم زد بکاخ زرد                        

)41:1338بیدگلی ،
طبیب در قصیده ي بهاریه ي خود چنین بیان سخن می کند :

سـار                  شـد دگـر صـحن چمـن چـون محفـل از        مژده بلبل را که آمد گل به باغ از شاخ« 
رخساریار

سبزه را افراخت قامت از نم فیض هوا                       الله را افروخت عارض از دم گرم بهار 
همچو نخل طور آتش می دمد از شاخ گل                 چون تنور نوح مـی جوشـد زالل از چشـمه    

سار
( » بلبلی از بهر طرح آشیان یـک مشـت خـار    ند فراهم آورد                جوش گل بنگر که نتوا

).38: 1385طبیب اصفهانی،
قاآنی در قصیده ي مشهور زیر که مانند تابلویی زنده و زیبا مـی باشـد ماننـد منـوچهري     

نگاهی اینچنین به طبیعت داشته است:
که بوي مشک می دهد هواي مرغزارها رها           نسیم خلد می وزد مگر زجویبا«

چه کشتها، بهشتها ،نه ده ،نه صد، هزارهاسبز کشت ها             فراز خاك و خشتها ، دمیده
چکاوها، کلنگ ها، تذروها، هزارهاه ناي هشته رنگ ها            به چنگ بسته چنگها ، ب

ترانه ها نواخته، چو زیر و بم تارهازناي خویش فاخته ، دو صد اصول ساخته  
به برگ الله ژالها چو در شفق ستارهاپیاله ها                    زخاك رسته الله ها چو بسدین

به شاخ سروبن همه ، چه کبک ها چه سارهافکنده اند همهمه، کشیده اند زمزمه           
قـاآنی  »(زبس دمیده پیشِ هـم بـه طـرف جویبارهـا...    دمبدم        د به مغزنسیم روضه ي ارم ، جه

،39:1387(
گونه اي دیگر از توصیفات این دوره به گونه اي است که بنـاي آن بـر تشـبیه و مقایسـه     
نهاده شده و منظور از آن این نیست که منظره اي یا چهره اي چنانکه هست در اثر هنرمندي 

گردد بلکه آثاري است که جنبه نمودار دارد یعنی نماینـده آن کیفیـت و   رآشکارسخن گست
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حالتی است که اشیاء و مناظر در ذهن بوجود می آورند و این همان اسـت کـه اروپائیهـا بـه     
می گویند ودر شعر اغلب شاعران سبک هندي هم نمود فراوانی دارد.» سمبولیک«آن شعر 

ردشی که در روزگار بهار با هم در گلزاري کرده انـد  قاآنی با دلداده خویش در باب گ
گفتگوئی دارد و آنچه می بیند و حکایت می کنـد نمـوداري از واقعیتـی بـیش نیسـت زیـرا       
مقایسه و تشبیه را میان محسوس و نامحسوس کرده و عالم ظاهر را بـا جهـان بـاطن بـه مقـام      

مطابقه درآورده است و می گوید:
م بتو در باغ                            بنشین بر گل کاتش بلبل بنشانی یاد آیدت آنروز که گفت«

گفتی زمن و باغ کدامیم نکوتر                                   گفتم تو بهی زانکه تو ایمن زخزانی
جانا تو گل سرخ تصور ندانی!پرسی همی از من که گل سرخ کدامست ؟             

)700همان،»(این است که هرگز تو گل سرخ ندانی!گ گل سرخ شود    رنکانجا که توئی 
توصیفات قاآنی مانند توصیفات فتحعلی خان صبا غالباً به حقیقت نزدیک نیست . شـب  
و روزي که او نقاشی می کند شب و روز خاصی  است کـه در طبیعـت یافـت نمـی شـود ،      

است که تا کنون در جامی ریخته نشده است:شرابی که او تعریف می کند شرابی
از آن شراب که گر ریزیش به کام نهنگ                    زبهر رقص کنان رو نهد به جانب بر«

ازآن شراب که از دل چو برجهد به دماغ                    سفید مغز بتوفد به رنگ سرخ جگر
)206همان،»(آنکه به ترکیب جام اوست قمرزبهرون حباب رقص کند      از آن شراب که همچ

اکثر توصیفات شاعران سبک هندي نیز از این دست می باشد مانند این توصـیف از نظیـري   
نیشابوري:

از آن شراب کنی در قدح که مرد کند                        اگر ز دور خورد بر مشام خنثی را « 
ز فیض نکهت او روح داد عیسی رااز آن شراب کنی در قدح باد صبا           

از آن شراب که گر زو خیال جرعه کشد                       چو نطفه روح دهد صورت هیولی را 
» ( از آن شراب که گر قطره یی بخـاك چکـد                       کنـد درسـت عظـام رمـیم مـوتی را        

).388:1340نظیري نیشابوري،
سروش اصفهانی نیز قصیده اي دارد که در مناسبت تأسیس تلگرافخانه سـروده ابـداً در   

نمی گوید .چاره یی که اندیشـیده ایـن اسـت کـه در تغـزل  زیبـاي       مورد تلگرافخانه سخن 
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قصیده ،به مناسبت  این کـه تلگرافخانـه هـم مـی توانـد درطـرف العینـی پیغـام عاشـق را بـه           
خبري براي عاشق بیاورد ، باد صبا و قاصد را موضوع قرار دهد معشوق برساند یا از معشوق

و آن ها را در ذهن خود مشبه به تلگرافخانه سازد و سـپس فقـط در مـورد حـاالت عاشـق و      
معشوق و چگونگی آگاهی آنان از حال هم سخن می گوید:

ه کاندر جهان شد آشکارزین همایون کارگد بر عشّاق کار                 منت ایزد را که آسان کر«
عاشقان بی پیک و نامه در سؤال و در جواب                با نگارین در میان فرسنگ اگر سیصد هزار 

کارگاه وصل خواهم کرد ازین پس نام او                    جاودان از من بدو این نام بادا یادگار 
رشک بردن تا به چند از وي که بیند روي یار راست گوید یا دروغ        بدگمان تا کی که قاصد

در یکی لحظه برد پیغام و پاسخ آورد                           عاشق ار در قیروان معشوق اگر در قندهار
بامدادان آمدم گریان بر این کارگه                             تا که آگاهی مرا آرد زیار و از دیار 

و به من آمد جـواب                     لحظـه یـی از هفـت منـزل بـی عنـاي انتظـار         من بدو پیغام دادم ز
)321:1339(سروش اصفهانی، ».....

یکی دیگر از جلوه هاي مهم دیگـري کـه در مقایسـه ادبـی دو دوره بایـد بـه آن توجـه        
ن سبک است که در استفاده از این شیوه ي ادبی باید شعرشاعرا» تداعی معانی« شود، بحث 

هندي را بر شعرشاعران بازگشت ارجحیت داد.  
چنین تعریـف  174در دایره المعارف روانشناسی و روانکاري صفحه ي » تداعی معانی« 

شده است :
تداعی معانی یا همخوانی عبارت از این است که نفسانیات ما با یکدیگر رابطه اي پیدا مـی  « 

.»  در ذهن متمرکز می شود کنند و از یادآوري یک چیز، چیز دیگر
در اینجا به مواردي که باعث تداعی معانی براي شاعران دو دوره شده، به همراه نمونه هـاي  

شعري اشاره می شود : 
فانوس و شمع :-
( » از عرق تر می کند پیراهن فانوس را                       شمع نسیم اندام هر دم زبن هواي سینه تاب « 

» .3571: 1371، 6ي، جصائب تبریز
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( کلـیم  » چنان که شمع نماید پرده ي فانوس                          عیان بود زدل شـاخ، آتـش گلنـار    « 
).33: 1369همدانی، 

( آذر بیگدلی، » خنده ي فانوس را، زنور چراغ؛                              ناله ي فانوس را، زدست ابیل « 
1366 :82.(

کلمات شمع و چراغ از کلماتی هستند که در ادبیات کهن به کار می رفتند اما کلمـه ي  
فانوس از کلمات به کار رفته در دوره ي سبک هندي و تـا حـدودي در دوره ي بازگشـت    

می باشد که هر دو کلمه تداعی گر همدیگر می باشند.  
ریحان و سفال :-

زه ي گلی اسـت. در بـین ایرانیـان از دیربـاز     ریحان نوعی سبزه خوشبو است و سفال هم کو
رسم خاصی بوده به این ترتیب که در کوزه هاي سفالی (سفال و ریحان) سـبزه کشـت مـی    

کرده اند به گونه اي که آن سبزه تمام کوزه را فرا گیرد.
» ( ال ز خُلق اوست برومند خاکدان جهان                        که تازه روي زریحان بـود همیشـه سـف   « 

).3563: 1371، 6صائب تیریزي، ج
( آذر بیگدلی، » راح در جامت و ریحان سفال کنار                        شهد در کامت و، شاهد به« 

1366 :82.(
کاه و کهربا :-

کاه ربا یا کهربا ماده اي زرد رنگ است که چون آن را مالش بدهند قابلیت جـذب اجسـام   
:را پیدا می کند

( » نهاده کاه به دیوار امن، پشت فراغ                           چنـین کـه فـارغ ازو دسـتبرد کاهرباسـت     « 
).17: 1369کلیم همدانی، 

نظیـري  » ( براي از ملکان ملک آن چنان گیري                          که باد از نفس کهربا رباید کـاه  « 
).78: 13401نیشابوري، 

همـان،  » ( ی نظمت چه در نماند خصم                        که جذبه کاه تواند بکهربا کردن بدل ربای« 
464.(

( صـباحی  » چون، شحنه ي عدلش به جهان داد گر آمد                 پیوسته بود کاهربا رخ کـاهی  « 
).59: 1338بیدگلی، 
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کشتی و لنگر :-
( » ارزد به خـود چـو کشـتی بـی لنگـر آینـه       آید به چار موجه چو دریاي حسن تو    « 

).3554: 6،1371صائب تبریزي،ج
» با دلش دریا تُنگ ظرف است مانند حباب                کوه در پیش وقارش کشتی بی لنگر است « 

).30: 1369( کلیم همدانی،
( هـاتف  »زمـین بـا وقـار تـو کشـتی و لنگـر       جهان با نهیب تو دریا و طوفـان                             « 

).67: 1385اصفهانی، 
( » مرکبت کشتیست کاو راکس نیارد باز داشت              گرنه نیروي عنان تاب تواش لنگر شود « 

)9: 1339سروش اصفهانی،
سرمه و روشنی چشم :-

جنبـه ي آرایشـی،   سرمه با روشنی وزیاد شدن نورچشم مـرتبط اسـت .سـرمه عـالوه بـر      
مصرف طبی نیز داشته به این ترتیب که گرد سرمه را در چشم می کشیده اند تا نور چشم را 

زیاد کند .
می گشاید چشم زیر خاك بر روي بهشت                 هر کـه از خـاك درش بـا خـود بـرد یـک       « 

).548: 1371، 6( صائب تبریزي، ج»سرمه وار 
( شـفایی  » تـا تـو مخلـوق گشـته اي از طـین      سرمه ي چشم آب حیوانسـت  « 

).117: 1362اصفهانی، 
( » ازآه عاشقان، بودت سرمه ساي چشم                       از خون دوستان، بـودت در نگـار دسـت    « 

).15: 1366آذر بیگدلی، 
اعران دو دوره با توجه بـه مـوارد   ش» تداعی معانی« در بررسی مختصري که بر حوزه ي 

مذکور صورت گرفت؛ متوجه شدیم که شاعران سبک هندي نسبت بـه شـاعران بازگشـتی    
بهتر عمل کـرده انـد و حـوزه هـاي وسـیعتري پـیش روي ایـن شـاعران نسـبت بـه شـاعران            

بازگشت بوده است که تا حد امکان از آن استفاده کرده اند .
اساطیر اغلب نگاهی تقلیدي و کلیشه اي است . از عصر جـامی  نگاه شاعران دو دوره به

هر چه پیش می آییم اسطوره کم رنگ تر می شود. شعر به لحظـه هـاي شـاعرانه و ظرایـف     
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محدود می شود. پیچیده گویی، سیر در اعماق پدیده ها، ساختن جهانی کوچک و محـدود  
در ذهن، جاي تاریخ نگري و اسطوره گرایی را می گیرد.

اشعار مشکل، بیرون کشیدن شعر از داخل شعر دیگر، معما گویی، مـاده تـاریخ سـازي،    
ابیات معقّـد و پیچیده،مضـمون یـابی وخیـال بنـدي از ایـن جهـت کـه بـه دنیـاي محـدود و            
کوچک ختم می شوند با معما هم خانواده و در مقابل اسـطوره قـرار مـی گیرنـد مـی تـوان       

ادبیـات رونـد عمـومی بـه سـوي جهـان بینـی عینـی و         گفت در عصـر صـفوي و بعـد از آن   
محسـوس گرایـی پیـدا مــی کنـد و از نگـرش متـافیزیکی و کــل گرایـی عرفـانی روي مــی         
گرداندو در نتیجه به تجزیه ي هستی و واقعیت پیش روي خود می پردازد. ذوق و قریحه ي 

هوم انتزاعی را بـه  عوام در ادبیات این دو دوره چیره است و ذهن عوام در پی آن است تا مف
محسوس بدل کند و چون چنین ذهنی قادر به تفکر انتزاعی نیست، اندیشه هاي تجریـدي را  

فقط وقتی می تواند درك کند که معادل محسوسی بر ایشان آورده شود .
نمونه هایی از توجه شاعران دو دوره به اساطیر که اکثراً کلیشه اي و تقلیدي بود، عبارتند از 

:
عرفـی  » ( د عدل تو از بس گنه جزا طلب است                کند پذیره تیز شهاب دیـو رجـیم   به عه« 

).264: 1378شیرازي، 
( » بـه صـفحه ي پنـدار    به گوشه گیري عنقا که جوهر فعال                          ندید صورت او جزْ« 

).136همان، 
).69( همان، » گرز را چون به مغفر اندازد بگریزد به زیر ماهی گاو                  « 
» ( از ضربت سر پنجه ي شاهین تو ترسد                     سیمرغ که گـم سـاخته در قـاف نشـان را    « 

).348: 1340نظیري نیشابوري، 
» ( گـاو زمـین حمـل گـران را     زان گونه که در زلزله افتند مکان ها                          سر باز زنـد  « 

).383همان، 
» ( دوران هنوز خون سیاوش نکرده پـاك                        سـهراب را بـه حـرب تهمـتن در آورم      « 

).448همان، 
صباحی » ( پیرهن یوسف است و دیده یعقوب                          لیک نه پیراهنی که تهمتش آلود « 

) .10: 1338بیگلی، 
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» ( فتح خیبر برد از خاطر حدیث هفتخوان                     قتـل عنتـر کـرد زشـت افسـانه اسـفندیار       «
).16همان، 

( » بر رود از ماه و سازد سینه خورشید ریش                  بگذرد از گاو و سازد پشت مـاه را فگـار   « 
).20همان، 

( سـروش  » کلـک همـایون میـر نایـب خـاتم      شاه مظفر بود بدیل سـلیمان                   « 
).437: 1339اصفهانی، 

» ( درخردمندي چون آصف و چون رسطالیس                  ناصرالدین شه غازي جم و اسکندر او « 
).567همان، 

سـروش  » (یار دالور هنرها ازو شاه بیند بدانسـان                                     کـه گشتاسـب ز اسـفند    « 
).267: 1339اصفهانی، 

» ( تا زاد علی از گهـر آدم، ابلـیس                                   ازسـجده نکـردن گـزد انگشـت تنـدم        « 
).422همان، 

» صدارت را چنان بودي که آصف مرسلیمانرا که رستم گاه کیخسرو       امارات را چنان باشی « 
).26همان، ( 

در بررسی ادبی قصاید شاعران دوره بازگشت به خصـوص شـاعران دوره ي اول نشـانه    
هاي متعددي از سبک هندي در شعر آنان به چشم می خورد از این نشـانه هـا مـی تـوان بـه      

موارد زیر اشاره کرد :
تعقید و پیچیدگی :        -1
ش بر کـوه خـاور بـی محابـا شیشـه ي      درآمد زاهد صبح از در دردي کش گردون                 زد« 

).56: 1385( هاتف اصفهانی، » صهبا 
کمان بر گوشه بربندد گره چون ابروي لیلی               علم بگشاید از پرچم گره چون طره ي لیال « 
).61( همان، » 
م را دریا زصدف کاسه ي دریوزه و گرنه                       جـودت زگهـر کـرده تهـی کیسـه ي یـ      « 
)4: 1385طبیب اصفهانی، »(
» گر چه دارم توشه ي ره بر میان چون آسیا                 باشد آن به کز قناعت سنگ بندم بر شکم « 

).153( همان، 
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» ( مزرع آمال احباب وز دستش قطره                        خـرمن اعمـار اعـدا وز تـیغش یـک شـرار       « 
.)14: 1338صباحی بیدگلی، 

» دست حکمش نسر واقع را بر آرد پاز گل                مشت قهرش نسر طایر را همی ساز دشکار « 
( همان ).

( همـان،  » از کثرت بنین بود و قلت سنین                             خصم تو غره تا به بنان آوري سـنان  « 
42.(
مضمون سازي و خیال پردازي :-2
آذر » ( انت مگرآن دم                        کاري پی تهلیل دو لب یک بد گر بـر  نشنیده کسی الز زب« 

).65: 1366بیگدلی، 
عیان یک نیمه کف الخضیب و، نیمه اش پنهان           چو ساغر، کـش نگـارین دسـت مهرویـان     « 

).25همان، » ( سیمین تن 
( » وز پی خانه ي شرع آمده تیغ تو حصـار  از پی خیمه ي دین آمده رمح تو ستون                « 

).137: 1385طبیب اصفهانی، 
( » هر حبابی بر لب دریا شود تبخاله اي                         بر رخ گلها کند هـر شـبنمی کـار شـرار     « 

).139همان، 
سر تا صبحدم آن سیه روزم که در شبهاي هجران همچو شمع             می فشانم مشت خاکستر به « 

).150همان، » ( 
تمثیل : -3
( » سرشک ابر بهاري چکیده بر گل زرد                         چنانکه اشک به رخسار عاشق مهجـور  « 

).332: 1339سروش اصفهانی، 
مستقر ذاتش به جاي خویشتن چـون آفتـاب                  جلـوه گـر نـورش چـه در پسـتی چـه در         « 

).609همان، » ( باالستی 
» (زدم بدامن باد سحر، همان دستی                               که زد به تخته ي کشتی غریـق طوفـانی   « 

).3: 1366آذر بیگدلی، 
غزلخوانی من، از عشق مهرویان بآن مانـد                     کـه گـردد بـا جوانـان پیردسـت افشـان و        « 

).133: 1366آذر بیگدلی، » ( زانوزن 
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( صـباحی  » گفتم آن از کجا و من از کجا                                   پیش شهري چه دم زند رستاق « 
).37: 1338بید گلی، 

( همان، » مشحون شب تاریک برخشنده کواکب                      چون مار سیاهی بسر گنج گهر بر « 
29.(

بازگشت سعی در بازگشت به تمامی شیوه هاي سبکی با وجود این که شاعران دوره ي
قدما به غیر از سبک هندي را داشتند اما باز می بینیم که با توجه به شواهدي که در باال ذکر 

آن رفت به شیوه شاعران سبک هندي توجه داشته اند و از آن استفاده کرده اند .
تحوالت فکري:-3

شاعران دو دوره  تفاخر هایی است کـه شـاعران دو   از مسائل فکري مشترك در قصاید 
دوره در شعر داشته اند. یکی از  مهم تـرین دالیـل آوردن قصـایدي بـا موضـوع فخریـه در       
ــان، خطیبــان، عالمــان و نویســندگان   دوره ي صــفوي ایــن اســت کــه بــه دلیــل کثــرت مبلغّ

توجـه  مذهبی؛حا کمیـت همـواره از وجـود شـاعران احسـاس بـی نیـازي مـی کـرد .همـین          
حکومت به مبلغان مذهبی و کم توجهی به طبقه ي شعرا، نوعی عقده خـود کـم بینـی را در    
شاعران این دوره ایجاد کرده بود و براي این که بتوانند این عقده ي روانی خود را بر طرف 
کنند خود را از شعراي قبل از خود و همچنین از طبقات مختلف جامعه برتـر مـی دانسـتند و    

وصاف خود را با کمال قدرت و صاف و صریح بیان می کردند .فضائل و ا
به عنوان مثال عرفی می گوید :

می گویم و اندیشه ندارم زظریفان                           من زهره ي رامشگر و من بدر منیرم « 
ینه گیرم سر برزده ام بامه کنعان زیکی جیب                            معشوقِ تماشا طلب و آی

از اوج سخن بهر فرو آمدنِ طبع                                بر داشتم این نغمه که اعشی و جریـرم  
).257: 1378عرفی شیرازي، » ( 

ه در در دوره ي صفویه از قدما تنها آنهایی در این منافسه ها به نبردخوانده می شـوند کـ  
اند نظیر انوري، خاقانی و ظهیر. عرفـی در جـایی   عرصه اي بودهروزگارخود یکه تاز چنین 

می گوید :
حورِ قلم زاده گلستانِ ارم رابخرام و نظر کن که به جوالنگه مدحت                    « 
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همـان،  » ( بهر چه غنیمت نشمارند عدم را انصاف بده بوالفرج و انوري امروز                            
22.(

وشی به خاقانی می گوید :در فخر فر
بینی که تافته ابریشمیش چه خامی یافت                      زتابِ اطلس من شعر باف شروانی « 
( »زمانه بین که مراجلوه داد و تا ازرشک                         به داغهاي پس از مرگ سوخت خاقانی« 

).383: 1378عرفی شیرازي، 
ب به خاقانی گوید :شفایی اصفهانی در خطا

( » کان شیرین نمکی طرز نوآورده ي ماست                    نیسـت چنـدان مـزه بـا مائـده شـروانی       « 
).163: 1362شفایی اصفهانی،

شاعران نهضت بازگشت از آنجا که سنت را الگو و مقتـداي شـعري خـویش برگزیـده     
به سه صورت زیر عمل می کردند :بودند؛ همواره با سنّت در تعاملی عظیم تر بودند

به شعر و شاعران ادب گذشته با دیده ي احترام می نگریستند به عنوان مثـال صـباحی   -الف
گوید : 

( صباحی » بود طریقه ي ما اقتفاي استادان                                پیاده را نرسد طعنه بر هداه طریق « 
).87: 1338بید گلی، 

را غالباً همسطح و همسنگ بزرگان سنت فـرا مـی نمودنـد بـه عنـوان مثـال آذر       یا خود -ب
بیگدلی می گوید :

من قابل قصیده نگاري نیم، چه شد                            اوراق دفترم شد اگر ماه و آفتاب « 
آذر » ( و آفتاب خاصه قصیده یی که حریف انوري بود                          وز انوریش داده خبر ماه 

).16: 1366بیگدلی، 
و در جایی دیگر آذر به فصاحت کالم کمال الـدین اسـماعیل اصـفهانی اشـاره مـی کنـد و       

خطاب می کند :» بیکمال « خود را در مقابل او 
کز وي کمال را بود اندرنگار دست گفتم که: کوته است مرا دست از گلی« 

کو را قوي است پنجه ،مرا خود فکـار دسـت   ل                           ی نزنم پنجه باکمامن بیکمال ، م
)28همان ،»(
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نگاهی تحقیرآمیز به قدما داشتند . به عنوان مثال سروش در جایی خود را بـر عنصـري و   -ج
می گوید:کسایی برتري می دهد و

آفرینت  را چومن پیرایه ي دفتر کند عنصري گر زنده گردد بار دیگر بیخالف            «
شاعر فاضل کسایی زنده بایستی کنون                           تا به سر بـر ، از چـه ؟ از اشـعار مـن افسـر      

)144:1339سروش اصفهانی ،»(کند
یکی از مشترکات فکري شاعران دو دوره این است که شاعران بـه شـکایت از فلـک و    

ي غدار می پردازند و فلک و زمانه را مسؤول مشکالت به وجـود آمـده ي خـود مـی     زمانه 
دانند.

عرفـی شـیرازي   »(تا کـی بـه شـکیب در پـذیرم                                      آفـات نجـوم فتنـه زا را        «
،25:1378(
)56همان ،»(رفته سواددلم زصفحه فهرست برگست تصنیفش                 زمانه غیر الم نامه نی«
زمنجنیــق فلــک ســنگ فتنــه مــی بــارد                              مــن ابلهانــه گریــزم در آبگینــه حصــار  «

)119همان،»(
شـفایی  »(دیریست کز جفاي سپهر ستیزه زا                              نسیان به گل گرفته در خانه ي وفا«

)1:1362اصفهانی ،
ــال زســاقی ب « ــی    جــام ب ــی ســتانم و چــون شــهد م دمســت روزگــار                                ناچــار م

)95همان،»(خورم
گاه خوانند جفا پیشه سپهرش به مثل                           گه نمایند خطابش فلک کجرفتار «

ر در آزار از چه رو بـی هنـران اي فلـک دون پـرور                          همـه در راحـت و اربـاب هنـ        
)135:1385طبیب اصفهانی ،»(
هاتف اصفهانی »(دارم از آسمان زنگاري                                           زخمها بر دل و همه کاري «
،84:1385(
منم که کرد فلک کشت زنـدگیم حصـاد                          مـنم کـه داد زمـین خـاك هسـتیم بـر         «

)31:1366آذر بیگدلی ،»(باد
ابناي زمانه ي هر دوره به هنر بهایی نمی دهند:
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شـفایی  »(بی خریدار ، من اینجا و به نرخ اکسیر                        گرد نعلین به افالك فروشد سخنم«
)91:1362اصفهانی ،

شها فغان ززمانی که اهل دانش او                             زفهم شعر ندانند غیر آري را«
حدیث عیسی و افسانه را یکی دانند                            زنیشکر نشناسد طعم کسنی را

درین زمانه بدان گونه شعر خوارشدست                     که ننگ می کنـد از نـام خـویش شـعري را     
)91:1340نظیري  نیشابوري ،»(
کمال را نکند هیچ کس خریداري رواج نیست هنر را وچون متاع کساد                     «

ازین چه سود که کلکم کند درافشانی                      وزین چه نفع که طبعم کند گهرباري
طبیـب  »(که هیچ در بر این ناقدان تفـاوت نیسـت                     میـان هـرزه درایـی و نغـز گفتـاري       

)160:1385اصفهانی ،
نکند هیچکس خریداري سرد هنگامه اي که یوسف را    «

ــزاواري      ــدش س ــما باش ــه ش ــامروز                                  ب ــی ک ــر کس ــل هن ــت زاه ــاتف »(نیس ه
)85:1385اصفهانی،

پشتوانه ي فکري حاکم بر  شاعران دو دوره مذهب شیعی است  اما هنوز این مذهب بـه  
ه دلیل مهاجرت بسیاري از شاعران به هند به خاطر گرم بـودن  خصوص در دوره ي صفویه ب

بازار و تهمت و افترا و اقامت طوالنی شاعران در هنـد هنـوز نهادینـه نشـده اسـت و ذهـن و       
روح بر جاماندگان در ایران از نظر روان شناسی گرفتار ترس وخـود سانسـوري شـدید مـی     

ا که از طـرف حاکمیـت آن زمـان انجـام     گردد اما به رغم همه فشار ها و تحریف واقعیت ه
می گرفت باز نشانه هایی در شعر این دوره و همچنین دوره ي بعد مـی تـوان یافـت کـه بـه      
خوبی اوضاع اجتماعی و فرهنگی این دوران را به نمایش می گذارد به عنـوان مثـال صـائب    

دنیـا طلبـان   در قصیده اي وضعیت مردمان روزگار خود که با ساده دلی و زودباوري فریـب  
روزگار خود را می خورند و طالب گمراهی، تکبر، زیاده خواهی و حرص و آز بوده اند به 

تصویر می کشد .
مردم به زرق طره ي دستار می روند                        خرمهره اند و در پی افسار می روند « 

که خلق روي به دیوار می رونددر کوچه هاي شهر چرا خون نمی رود ؟                     زینسان
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» ( خلق ظلوم مرکب غول ضاللتند                                نبود عجب اگر نه به هنجـار مـی رونـد ...    
).3625: 1371، 6صائب تبریزي، ج

در آشوب و بالي قدرت طالبان براي کسب قـدرت در دوره ي زندیـه و عـوام زدگـی     
بی خبري فرو رفته اند و هیچ تالشی در تعبیـر وضـعیت حـاکم    مردم که در خواب غفلت و 

انجام نمی دهند، کسی مثل آذر بیگدلی پیدا می شود و از زمانه ي خـود چنـین بـه شـکایت     
می پردازند:

گشته یکرنگ همه خلق جهان                               شکوه ازین، گله از آن چکنم ؟!« 
گفتگو با همه نتوان چکنم ؟! رفته رفته شده ناکس، همه کس  

مال را، به زجمال و زکمال                                     میشمارند حریفان چکنم ؟! 
هر عجوزه، زده از معجزه دم                                   هر سلیطه، شده سلطان چکنم ؟! 

( آذر » یـر                                خـاین خانـه ي اخـوان چکـنم ؟! ...      گشته هر ماري و هر مـوري م 
).17: 13666بیگدلی، 

و درآخرچنان اندوهگین می شود و می گوید :
).107( همان، » قصه ي عالم ویران گفتم                                      شرح ویرانی ایران چکنم « 

اسـی کـه ریشـه در تفکـرات کهـن دارد تقسـیم جامعـه بـه طبقـات          یکی از تفکـرات سی 
مختلف و نشاندن شاه در رأس همه ي طبقات، یا به عبارت دیگر در ماوراي طبقـات بشـري   
یکی از مفروضات اساسی اندیشه سیاسی محسـوب مـی شـود ایـن برتـري بـه دلیـل در نظـر         

تسـابی و آن در مفهـوم فـرّه    گرفتن و ویژگی اي براي شاه است که جنبه ي ذاتی دارد نـه اک 
ایزدي ، نهفته است فرّه به معناي شکوه ،حقیقتی است الهی وکیفیتی است آسمانی که چون 
براي کسی حاصل شود ، او را به شکوه وجالل پادشـاهی و بـه مرحلـه ي تقـدس و عظمـت      

وردارنـد  و  برخ» فرّ کیـانی  «معنوي می رساند . در تفّکر ایرانی ، تنها پادشاهان هستند که از 
تنها داشتن این فرّ است که جایگاه آنان را از دیگران بـاالتر قـرار مـی دهـد . در تصـمیمات      

سیاسی و با تکیه بـر تحلیـل انسـان شـناختی قابـل فهـم       –شاهانه برپایه ي مناسبات اجتماعی 
نیست . بلکه داد و بیداد شاه ناشی از حکمت و مصلحتی ناشناختنی بـراي پادشـاه و پـادافره   
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ــه خلــق عــالم اســت و در واقــع شــاه ، کــارگزار مشــیت الهــی بــرروي زمــین اســت    دادن ب
)114:1384طباطبایی فر ،.»(

در شعرشاعران هر دو دوره سخن از فرّ پادشاهی رفته وشاعر ، شـاه را سـایه ي خداونـد    
دانسته اند به عنوان مثال :

چنان که تابع شـخص اسـت سـایه در افعـال     به امر حق بود آن سایه خدا دایم               «
)3562:1371، 6صائب تبریزي ، ج»(
تـاریخ آن عـالی   »آه از ظـل حـق  «گشـت  چون بود سال شاهیش ، سـال رحیـل       » ظل حق««

)3558همان،»(تبار
کلیم »(خدا رسیددر کشوري که سایه ي ظلآفت زآفتاب به شبنم نمی رسد       «

)72:1369همدانی،
(آذر »اي سایه ي خدا ، کله از آفتاب خواه فرود                          غبن است ، سربتاج کیان آیدت «

)139:1366بیگدلی،
شاه گیتی گشاي ناصردین                                         خسروکفر کاه دین پرور «

سروش اصفهانی »(جاودان باد خلق را بر سر شاه ذوالمنن که سایه ي او
،238:1339(

شاعران سبک هندي چندان توجهی به وقایع تاریخی روزگار خود نداشتند تنهـا صـائب   
تبریزي به اتفاقاتی که در  زمانه اي که در آن زندگی می کرده توجه داشـته مثـل اشـاره بـه     

یر تربت پاك امیرالمومنین و آوردن نهري از فرات به نجف توسط ساروتقی صدراعظم تعم
به فرمان شاه عباس دوم ، یا کمک گرفتن بـابر از شـاه ایـران بـراي بدسـت آوردن سـلطنت       
موروثی و نیز درخواست همایون فرزند بابراز شـاه طهماسـب بـه قصـد بازگشـت مجـدد بـه        

جریان را بدین گونه آورده است:سلطنت هند می باشد که صائب  این 
از این جناب مدد خواست میرزا بابر                          چوتنگ گشت بر او از سپاه دشمن کار «

صـائب  »(چراغ بخت همایون از این اجاق گرفت                    زبانه اي وجهانگیر گشت دیگر بـار  
)3553:1371، 6تبریزي ؛ج

بازگشت جز اشارتی که صباحی به نصب ضـریح مقـدس بارگـاه علـی     در دوره ي اول
ابی طالب (ع)توسط آقا محمد خان قاجار شده به حادثه ي دیگري در قصاید شـاعران ایـن   
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دوران نشده است . در دوره ي دوم از نهضت بازگشت ادبی  سروش اصفهانی تـا حـدودي   
مثل طغیـان ترکمنـان در سـرخس در    اشاراتی به مسائل سیاسی اتفاق افتاده در روزگار خود 

، دست انـدازي  1271، کشته شدن خان خیوه در دوره ي ناصرالدین شاه در سال 1248سال 
دوست محمد خان به هرات وفرستادن نیرو از طرف ناصـرالدین شـاه بـه فرمانـدهی سـلطان      

ل و وارد شدن دسـتگاه تلگـراف بـه ایـران در سـا     1272مراد میرزاي حسام السلطنه در سال 
توسط اعتضادالسلطنه وزیر علوم وقت آن دوران ، داشته است.1274

او این گونه به جریان تسخیر هرات توسط شاهزاده سلطان مراد میرزاي حسـام السـلطنه   
اشاره کرده است :

شهر هري مسخر شاه و ستاره یار                           اي غیرت ستاره بر این مژده می بیار «
ه است چرخ عهد  که هر ساله آورد                    از بهر شاه مژده ي فتحی بزرگوار کرد

امسال داد مژده ي فتح هري بدو                            چونانکه مژده سر خوارزمشاه یار 
وش سـر »(هر هفته پیک نصرت و هر مه نوید فتح                    گوئی که درفتوح بود عهد شهریار 

)299:1339اصفهانی ،
نکته ي مهمی که درباره ي شاعران دوره ي بازگشت باید بیان کرد ، این می باشـد کـه   
اگر این شاعران سعی در بیان حوادث روزگار خود را هـم داشـتند و در واقـع همـان افکـار      

ی مرسوم در عهد غزنوي و سلجوقی را داشـتند و اگـر هـم بـه مسـائل روز جامعـه  اشـاره مـ        
کردند ؛ سعی داشتند به اسلوب قدما عمل کنند.

از کسانی که نگاه او نسبت به معاصران  خود از نظر نوع نگاه به مسـائل روزگـار خـود    
تفاوت داشت می توان به قائم مقام فراهانی اشاره کرد . قصائد قـائم مقـام  غالبـاً مشـتمل بـر      

ي جنگهـایی اسـت کـه در زمـان عبـاس      حوادث سیاسی عنصر اوست و بیشتر آنهـا دربـاره   
میرزاي ولیعهد میان ایران و همسایگان اتفاق افتاده است . او در غلبه ایران بر روسیه و مـدح  

عباس میرزا می گوید :
باز باغ از فرودین جوان شد                                   گلستان چون روي یار دلستان  شد«

چون عرق بر روي یار مهربان شد قطره هاي ژاله بر رخسار الله
روم شوم و روس منحوس از دوجانب                      قصدشان تسخیر آذربایجان شد
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هم خدا داند که این کشور خدا را                          چند رزم سخت  و ناورد گران شد
قـائم  »(ن                     که تهمتن یک سفر در هفتخوان شد صد سفر چون هفتخوان کرد این تهمت

)108:1308مقام ،
او در مدائح خود از تذکر عیوبی که در مملکت بوده خودداري نداشته ، در قصـیده اي   

به عباس میرزا می گوید:
زمن بنده پنهان است من بنده چنین گویمت این راز اگر چه                      چندي است که راز تو «

امسال سه سال است که این خیل و حشم را              نه جیره و نه جامه و نه مشق ونه سان است 
سرباز به مشق است و نظـام ارنـه سـپاهی                     از فعلـه و حمـال و خرکـدار و شـبان اسـت         

)27همان ،»(
ه م مقام که در زمانه ي او کسی به آنها توجـ دو نکته ي مهم در باب شیوه ي شاعري قائ

شعر سیاسی در زبان فارسـی قـدیم فصـلی از    -می باشد که: الفنداشته است عبارت از این
باب شعر حکمت و اخالق محسوب می شد و اگر در آثـار شـعراي متقـدم و متـأخر احیانـاً      

هجـو محسـوب       شعري دیده می شد که در آن تعریضی به صاحب نفوذي بود و از مقوله ي
نمی شد ، جنبه ي موعظه و نصیحت در آن بر سیاست و مصلحت اندیشی غلبه داشـت. ایـن   
قائم مقام بوده که در اثناي وقوع حوادث دوره ي جنگ روس و ایران به واسطه ي فراغـت  
مجالی که از تصدي امور و آمیخته به آزردگی خاطر داشته ، توانسته پاي شعر سیاسی را بـه  

زبان فارسی دري بگشاید و موضوع سخن سیاسی را از بنـد حکمـت و پنـد و انـدرز     ادبیات
در اشـعاري اسـت کـه مـی خواهـد چیـزي       -جدا سازد و بدان چهره ي مسـتقلی بدهـد .ب  

جدید ومطلبی را بپروراند و به جاي تشبیهات معمول آن عصر به بیان حقایق احـوال کـه بـه    
هاي شعري موارد مذکور قبالً اشاره شده است)(به نمونهمنزله ي تاریخ است، پرداخت.

یکی از موضوعات مهم شاعران دوره ي سبک هندي و تـا حـدودي دوره ي بازگشـت    
در حوزه ي مسائل انسانی  بحث رذیلتها و فضیلت هاي اخالقی است . این شاعران وقتی بـه  

ن حوزه را مـورد توجـه   مسأله ي انسان شناسی می رسند بیشترجنبه هاي اخالقی مربوط به ای
قرار می دهند و در قصاید خود سعی دارند موضوعات اجتماعی روزگار خود را با توجه بـه  
بایدها و نبایدهاي اخالقی مطرح کنند . به عنوان مثال دوري از ریـا ، تکبـر، نفـس سـتیزي ،     
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بـه جـا   دوري از دنیا و توجه به خوبی ها . کل سخن آن ها این است که آن چه که از انسان
می باشد. » نام نیک «می ماند 

مـی رسـند مـذمومیت ایـن رفتارهـاي      » رذیلتهـاي اخالقـی   « شاعران این دوره وقتی بـه  
اخالقی بدین صورت مطرح می کنند :

» حرص تو حدي براي جمع زر تعیین بکرد                 خانه ها پر شد ولی باشد تهی چشمی به ما « 
).6: 1369( کلیم همدانی، 

( »صلح با این نفس تا کی، گاه جنگی هم بکن                گر نداري کینه، بستان عاریت از اقربـا  « 
).7همان، 

( » سخن به درازا کشید، آنقدر بگو عرفی                    که کام مسـتمع از ذوق آن شـود شـیرین    « 
).319: 1378عرفی شیرازي، 

شفایی »(چاهی به رهگذارت وکوریست رهنماکنده اند                    ام راه امل مرو که به هر گ
).1: 1362اصفهانی، 

( »با خود مبر غرور عبادت که این متاع                            در چار سوي حشر کساد است و نـاروا  
).2همان، 

نظیـري  » ( هرتش در کـف صـبا باشـد    بخل و همت چو بـوي نیـک و بدسـت                        شـ    « 
).12: 1340نیشابوري، 

همان، » ( بپشت پا بزن این پاي بند خست را                           بپاي سعی چرا بسته یی طناب حیل « 
444.(

( » جادوگرست دختر رز، دست از و بشوي                    آتش دم است شیشه ي می، رو ازوبتاب « 
).549: 1371، 6یزي، جصائب تبر

سرپنجه با شراب زدن کار عقل نیست                         عقل است شیر برف و شراب است آفتاب « 
همان ).» ( 

( طبیـب  » مقربانِ همه در سجده اند شرمت باد                          چرا تو غافلی از کبریاي جبـاري  « 
). 156: 1385اصفهانی، 

( آذر » ســتش زبــان باغبــان                                     میــوه ي شــیرینش را افیــون کنــد بســکه تلخ« 
).59: 1366بیگدلی، 
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که حورش، گشته دیوو؛ دادگر، دد؛زیرکش، طفالن، خاصه عهد ما       جهان بوده است بازیگاه« 
).134همان، » (کودن! 

در :و در آخر راه نجات از رذیلتهاي اخالقی را 
زنده ماند آنکس کـه خیـري مانـد از و در    ام نیک در عالم گذاشت       نیک بخت آنکس که ن« 

روزگار
نیست از آغاز تا انجام بـیش از یـک دودم                      درسـرانجامش بـود امـا نظـر زآغـاز کـار         

).14: 1338صباحی بیدگلی، »(
عرفی » ( تا به روشن شود رو به عدم داشتن رو به قفا کن، ببین عمرِ تلف کرده را     « 

).313: 1378شیرازي، 
( شفایی » خواهی در خالص گشاده به روي خویش                قفل امل بتاب به سر پنجه ي رضا « 

).6: 1362اصفهانی، 
» ( خـودي گرگنـی غـزا    یابی لقب، تهمتن سهراب نفس کش                      در هفت خوان دیـو  « 

همان )
در مقایسه اي که بین شـاعران دو دوره در ایـن زمینـه صـورت گرفـت شـاعران سـبک        
هندي به مایه هاي اخالقی و عرفـانی کـه در همـه ي مـذاهب معمـول اسـت توجـه داشـتند         
بنابراین شعر این دوره در یک نگاه کلی شعر تعلیمی است، پند  و اندرز می دهد و ترهیـب  

ترغیب اخالقی می کند اما در شعر بازگشت در موارد کمی ،آنجا که الزم می بینـد زبـان   و
به پند و اندرز می گشاید و چندان به این گونه مسائل توجه نداشتند.

سخن آخر:-
به لحاظ زبانی شیوه ي نظم عهد صفوي  در قالب قصیده متمایل بـه همـان طـرز ي بـود     

ن سده ي هشتم واوایل سده ي نهم می بینیم و بـا تفاصـیلی کـه در    که در قصیده هاي شاعرا
می پسندیدند و آنرا در شیوه ي قصـیده  عهد صفوي  طرز قدما رااین پژوهش آمد شاعران 

سرایی اعمال می کردند پس می توان به ایـن نتیجـه رسـید کـه فکـر بازگشـت بـه شـیوه ي         
این فکر را به هیچ وجه ،خلـق السـاعه   شاعران عراق و خراسان ریشه در عصر صفویه دارد و

و تنها مولود خواسـت و اراده ي خودآگـاه چنـد شـاعر ،نبایـد پنداشـت. زبـان دوره ي اول        
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بازگشت ادبی هنوز به آن پختگی کامل نرسیده است و این پختگـی کامـل در دوره ي دوم   
هنـدي  یعنی جایی که سروش اصفهانی قرار دارد ، تحقـق مـی یابـد . شـاعران دوره سـبک     

شـاعران  پرداختـه انـد امـا    بیشتر به تتبع از شیوه ي خاقانی ، انوري و کمـال الـدین اصـفهانی    
دوره ي دوم به پیروي از شیوه ي فرخی سیستانی و معـزي  دوره ي بازگشت به خصوص در

نشانه هاي ادبی سبک هنـدي مثـل   در قصیده سرایی پرداخته اند. در شعر شاعران بازگشت 
،مضمون و خیال پردازي  ، تمثیل  و اسلوب المعادلـه امـا نـه بـه انـدازه ي      وپیچیدگیتعقید 

شاعران سبک هندي دیده می شود.شاعران بازگشت ادبی مثل شاعران سبک هندي از زبان 
تأثیر پذیري نه به آن صورتی است که شاعران سـبک هنـدي   ه تأثیر پذیرفته انداما اینعامیان

اعران سبک هندي از بعضی کلماتی که در زبان کوچه و بازار . شاز زبان عامیانه پذیرفته اند
.در خود رایج بوده استفاده کرده اند که دردوره ي بعد نمونه اي براي آن نمـی تـوان یافـت   

حوزه ي زایایی زبان شاعران سبک هنـدي بهتـر از شـاعران بازگشـت در سـاختن ترکیبـات       
. در پـیش روي شـاعران   ده انـ (مرکب ، وصفی و اضافی )تصـویري و انتزاعـی  عمـل کـرد    

سبک هندي حوزه ي وسـیعتري از شـاعران بازگشـت وجـود دارد. شـاعران سـبک هنـدي        
نتوانستند به خوبی شاعران بازگشت به خصوص دوره ي دوم از ویژگیهاي سبک خراسـانی  
استفاده کنند . شاعران دودوره اکثـراً شـاعران معترضـی هسـتند و از فلـک و زمانـه ي شـعر        

به شکایت می پردازند . دراشعار شاعران هر دوره قصـایدي بـا موضـوع تفـاخر     نشناس خود
شاعر نسبت به هنر شعري خود و بـه خصـوص نسـبت بـه بزرگـان ادبـی دوره هـاي گذشـته         
وجود دارد. در دوره ي دوم نهضت بازگشت ادبی مسائل و موضوعاتی مثـل توجـه بـه مـام     

به خصوصی قائم مقام فراهانی دیده شده کـه  وطن ، انتقاد از حاکمان زمانه در شعر شاعران
در دوره هاي گذشته دیده نشده و شاعر به جاي توصیف و مدح به ذکر وقـایع دوران خـود   
و تحلیل آن می پردازد. شاعران دو دوره براي شاه فر کیانی قائـل شـده انـد و او را سـایه ي     

بـراي بیـان احساسـات    دانستند. شاعران سـبک هنـدي از طبیعـت    می خداوند در روي زمین 
خود در توصیفات خود به خصوص در خلق مضامین پیچیده و دور از ذهـن اسـتفاده کـرده    
اند در حالی که شاعران بازگشت هم برونگرایی شاعران سبک خراسانی دیـده مـی شـود و    

در قصاید صائب نوعی مخالف خوانی به خصوص در هم درونگرایی شاعران سبک هندي. 
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لمیح دیده می شود که در قصاید شاعران سـبک بازگشـت کمتـر بـه آن     استفاده از صنعت ت
در حـوزه ي توجـه بـه انسـان شـاعران دوردوره مثـل شـاعران دوره ي        پرداخته شـده اسـت.  

گذشته تنها به بایدها و نبایدهاي اخالقی توجه کرده اند .توجه به افسانه ها و اساطیر در شعر 
ي دین و مضامین دینی را می تـوان در شـعر دو   شاعران هر دوره رنگ کلیشه اي دارد.سایه

سعی کرده اند اکثر قصاید خـود را در اوزان بلنـد   دوره هم دیده می شود . شاعران دودوره 
بیان بکنند و گاهاً تجدید مطلع هم می کردند .شـاعران هـر دو دوره کمتـر از ردیـف هـاي      

ک هنـدي بیشـتر از شـاعران    دشوار استفاده کرده اند . تکـرار قافیـه در قصـاید شـاعران سـب     
دوره هـاي  قصـاید دو دوره سـاده تـر از    نهضت بازگشت ادبی است. از نظـر درك مفهـوم  

گذشته سروده شده اند وکمتر مغلق و پیچیده می باشند.
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