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  چكيده

ان و حاكم هرات، در قرن دهم شاعر، نويسنده، خطاط، بيگلر بيگي و اميراالمراي كل خراس ق).ه 1050 حسن خان شاملو (متوفي

 نشده، تصحيح آثار وي ديگر و ديوان تنها نه متأسفانه كه است نازك خيال و توانا، ناشناخته شاعران از م) است. او17و يازدهم هـ.ق (

به گفتة  كه ديوان اوست وي، اثر ترين مهم نيامده است. دربارة شعر و سبك شعر او چنداني مطلب ها تاريخ و ها تذكره در حتي

از  سرشار اي گنجينه غزليات حسن خان شاملو است. داده تشكيل غزليات را اعظم آن بخش كه دارد بيت نصرآبادي حدود سه هزار

 مضامين نيز .دهد مي تشكيل عرفان و عاشقي عشق و را وي غزل هواي و حال و كلي فضاي است. غنايي هاي مايه بن و مضامين

 شعر در هستند، غنايي شعر هاي گونه از كه...  و مفاخره طعنه، شكوه، و طنز عملي، هاي حكمت و ندرزا و پند اخالق، چون: ديگري؛

 با وي سنجيدة و پخته هاي غزل .است داشته بااليي توانايي سرايي، غزل به ويژه شاعري، در حسن خان شاملو .شود مي ديده او

 توصيفي، -روش تحليلي با پژوهش اين. است شده آميخته هم در انگيز شوق و زيبا هاي تصويرسازي و گوناگون و رنگارنگ مضامين

  كند. معرّفي را حسن خان شاملو غنايي شناسي غزليات وي، شعر ضمن سبك تا است آن بر

  

  

   ها كليدواژه

  .هندي سبك غنايي، شعر شناسي، غزل، سبك حسن خان شاملو،
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  مقدمه

 بابريان عصر در و شد آغاز هجري پنج قرن از هند قارة شبه به ندانهنرم و عارفان دانشوران، سرايندگان، مهاجرت

 دو به توان مي كّلي طور به را آنها اما داشت، متفاوتي و گوناگون عوامل سفرها و سير اين. رسيد اوج به ه.ق)1274- 932(

 هنرپروري نعمت، روش فراواني ندمان كرد، جلب قاره شبه به را ايران مردم توجه كه خارجي عوامل يكي،: كرد تقسيم دسته

 داخلي عوامل دوم، ها. اين جز و آنان دربارهاي و ها در دولت عالي مقامات و مناصب يافتن و قاره شبه شاهان و فرمانروايان

 اقتصادي ايران و اجتماعي و سياسي اوضاع خرابي شوند؛ مانند وطن ترك به ناگزير آن تحت تأثير ايران مردم شد باعث كه

 نيز تاحدي و محلّي حّكام و از فرمانروايان برخي هاي سختگيري و مغول حمالت نتيجة در به ويژه گوناگون هاي دوره در

 عوامل، اين نتيجة است. در بوده مرسوم ايران در آنان از پيش روزگار كه در سّنتي ادب و شعر به صفوي شاهان توجهي بي

 دورة در فضالي ايراني و شعرا روي آوردند. اكثر قاره شبه به ايران كشور سراسر از سخنوران و از سرايندگان تعدادي

 برهانپور، :قبيل از دوره آن علمي و سياسي مراكز مختلف در و شدند وارد قاره شبه به هند مغولي امپراتوري يا تيموريان

 .كردند ور بهره را جاها آن اهالي خود، فضل و علم و هنر از و ورزيدند سكونت و كشمير سند دهلي، دكن، بيجاپور، بنگاله،

 نهادند مي ارج را ايشان زبان داشتند، اشتراك و مذهب اّتحاد ايرانيان با كه ها آن خصوص به هند مردم ها اين از گذشته

 هاي درباري و پنج). در اين ميان اما خاندان شاملو كه از مقربان دربار صفويان بودند همگي سمت: 1368 معاني، (گلچين

  از شام در هرات بودند و حكومت و هنروري كردند.      كوچ از پس بيشتر و شدند حكومتي داشتند و كمتر عازم مناطق ياد شده

 اين از و ندارند هندي سبك به اصطالح و صفويه دورة ادبيات به خوشي نظر معموالً ادبيات تاريخ هاي كتاب نويسندگان

 باري. كنند مي ياد قبيل اين از تعبيراتي و شعر به توجهي بي دورة ابتذال زبان، گارروز شعر، رخوت و ركود دوران به دوران

اي  دست اين دوره است، اما با شيوه قوي سخنوران از هجري، ده و يازده قرن ناشناختة و توانا حسن خان شاملو سرايندة

فقط به جنبة سياسي و  ها تاريخ و ها تذكره در كه حّتي نشده آراسته طبع زيور به وي آثار ديگر و ديوان تنها نه متأسفانه .تازه

 اند. حكمراني حسن خان و هنر خط او پرداخته شده و كمتر از شعر و شاعري و جنبة ادبي او سخن به ميان آورده

در كتاب تذكرة نصرآبادي سه  -عصر حسن خان هم –گفتة نصرآبادي  به كه است اثر حسن خان شاملو ديوان ترين مهم

 اسالمي، شوراي مجلس كتابخانة در يكي كه است شده شناسايي وي ديوان خّطي از چهار نسخة تاكنون. دارد ر بيتهزا

كتابخانة مرحوم بيات اراك كه به كتابخانه مجلس هديه شده است و اكنون  در ديگري پاريس، مّلي كتابخانة در ديگري

نگارنده در حال تصحيح ديوان حسن خان شاملو و جمع  ).407: 1369آنجاست و نسخه پاكستان (ر.ك گلچين معاني، 

اي از اشعار حسن خان را كه بيشتر غزل و رباعي است گردآوري كند تا  آوري اشعار پراكنده اوست و سعي دارد مجموعه

. هاي دانشجويان هموار سازد سرايي حسن خان شناخته شود و هم راهي تازه براي پژوهش هم ارزش و جايگاه ادبي و غزل

 نيز با بررسي اشعار وي به ويژه غزليات او قصد دارد سبك و جنبة غنايي آن را تحليل و بررسي كند. 

  تحقيق اهداف و پيشينه

و تراجم احوال  ها تذكره در حسن خان شاملو و اقدامات تاريخي و فرهنگي و خوشنويسي و آثار خطي او زندگي دربارة

تصر احمد گلچين معاني كه در آن بيشتر به زندگي و احوال وي و واكاوي جز مقالة مخ .اطالعات مفصل در دست نيست

هاي ديوان  تاريخ وفات و نقد اقوال مختلف دربارة اين تاريخ و بيان اشعار و معرفي آثار خطي و اقدامات فرهنگي و نسخه

  وي پرداخته است در هيچ پژوهشي دربارة شعر حسن خان و سبك آن سخني به ميان نيامده است.
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م) چاپ افست 1971همچنين در مقدمة انگليسي كتاب منشĤت حسن خان شاملو كه توسط رياض االسالم در پاكستان(

هاي وي به افراد مختلف آمده  نوشت ها و دست شده است دربارة حسن خان و تخلص وي مطالبي بيان شده و سپس نامه

  ون تحقيقي صورت نگرفته است.است. اما دربارة آثار و سبك شعري و بررسي غزل حسن خان تاكن

 چيز هر از بيش پژوهش اين از هدف نگارنده سعي دارد شعر وي به ويژه غزل او را مورد تحليل و بررسي قرار دهد.

 كه است هجري يازده و ده سدة در فارسي زبان ناشناختة و گمنام حال عين در و توانا نسبتاً شاعران از يكي ديوان احياي

 ادبي هاي چهره از يكي معرّفي و شناسايي .باشد داشته دنبال به را اجتماعي و تاريخي زباني، ادبي، مختلف دفواي تواند مي خود

 حد چه تا شاعر كه دريافت توان مي شاملو خان حسن غزليات بررسي با نيز است. پژوهش اين ديگر هدف ايران فرهنگي و

 وي غنايي غزل بررسي با همچنين است. گرفته بهره خويش شعر در ها سبك ديگر و هندي سبك هاي ويژگي و الگوها از

 شعر تكوين در نقشي چه و گرفته كار به خويش شعر در را غنايي شعر الگوهاي ميزان چه تا سراينده كه دريافت توان مي

  .است داشته غنايي
 

  بررسي و بحث

 غنايي ادبيات در مختصري .1

 غنايي شعر«كدكني  شفيعي به تعبير .است مربوط شاعر من يكّل طور به و شخصي عواطف و احساسات با غنايي شعر

 نظر در را ها آن مفاهيم ترين وسيع شخصي و احساس كلمة دو آنكه از شرط به است، شخصي احساسات از گفتن سخن

 دهد اختصاص مي خود به را شاعرانه مضامين و معاني از وسيعي طيف شعر، نوع ). اين112 :1353(شفيعي كدكني، » بگيريم

 تفنّنات تا ها خمريه شكوه، هجو، مدح، روزگار، حوادث از ناشي هاي شادي و ها غم و مرگ و پيري تا وجواني عشق از«

» است فارسي شعر انواع دارترين دامنه غنايي شعر جهت همين طبيعت وغيره. به وصف مفاخره، معما، و لغز همچون: ادبي؛

 ها؛ قالب همة و در نيست شعر از خاصي قالب در محصور و محدود غنايي عرش ). اگرچه151-149: 1380(رستگار فسايي، 

 ديده دوبيتي و قطعه رباعي، مسمط، ترجيع بند، تركيب بند، ها، ساقي نامه عشقي، و بزمي هاي مثنوي غزل، قصيده، چون:

 كه است خوبي نمونة فارسي غزل است. بويژه عاشقانه هاي منظومه و غزل شعر غنايي، هاي گونه ترين شايع از اما شود، مي

 غنايي شعر هاي جلوه ترين از مهم يكي ما ادب در غزل كرد. مالحظه خوبي به را غنايي مضامين انواع آميزش توان آن مي در

 منعكس كوتاه صورتي و قالب در جهان مسائل برابر در مختلف شاعر را احساسات كه است آن قالب ترين مهم تعبيري به و

ها و  و گاليه كرده بهانه را معشوق باشد، شاعر خود و عاشق كه ديگر قهرمان و است معشوق قهرمان اصلي غزل رد«كند.  مي

  ).120: 1374(شميسا، » آرزوها و احساسات خود را مطرح مي كند

 تهكاس حدي تا قبل دورة عرفاني از جنبة .گرفت قرار گوناگون تحوالت دستخوش غنايي غزل نظر مورد شاعر عصر در

 نوظهور خياالت و تازه معاني جوي و جست در عصر اين شاعران .را گرفت آن جاي سازي مضمون و پردازي خيال و شد

 است، بوده و عاشقي عشق هميشه غزل كّلي و اصلي مضمون يعني است؛ غنايي شعر اصل در غزل دانيم چنان كه مي«بودند. 

 شده غزل وارد مضموني هر نتيجه در نشود. محدوده اكتفا اين به كه است شده باعث يابي مضمون هندي سبك غزل در اما

 اين اهميت در ديگر نكتة. است گرديده ارسال المثل و اندرزگويي و پندفرمايي غزل صحنة غالباً كه شود مي مشاهده و است

 و اشياء و همة امور از شاعر. بشكند را شعري محدود و قراردادي مضامين حدود توانسته است كه است سبك اين

 كرده استفاده معنا و مضمون يافتن جهت .ميوه و .. شيشه، جاده، صحرا، و گردباد سيل، قبيل: از خود؛ پيرامون هاي پديده

  ).183-184: 1373(شميسا، » است
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شود، اما با  حسن خان شاملو از سرايندگان اين سبك است اما بايد گفت هنوز در غزلش آثار عرفان ديده مي باري

هاي جديد و اين همان تركيب سبك گذشته و حال شعر حسن خان است كه سبك تازه به غزلش  سازي بي از مضمونتركي

 توان غزلش را مورد بررسي قرار داد.  داده است كه مي

 حسن خان شاملو غزل سبكي هاي ويژگي  .2

 دخالت سبك آوردن پديد در يعني دارند؛ سبكي ارزش برخي فقط شود، مي ديده اثر يك در كه هايي ويژگي انواع ميان در

 ادبي چه و فكري چه زباني، چه و باشد آوايي چه مختصات اين. گويند سبكي مي يا ساز سبك هاي ويژگي ها آن به كه دارند

 عنصر يك ظهور مطالعة« كدكني شفيعي گفتة به .گردند تلّقي اثر يك سبكي هاي ويژگي جزو تا باشند داشته بااليي بسامد بايد

 بسامدترين ). پر40: 1366(شفيعي كدكني، » گير آن باال و چشم بسامد آماري مطالعة كه نيست مهم آن قدر شناسي كسب در

ديوان  سرودن در خان حسن .دانست غزل سبك را تازه طرز يا هندي سبك توان مي كه طوري است، غزل هندي سبك قالب

وزن  .است انجام گرفته وي غزليات روي بر بيشتر ما پژوهش ّتهالب. است گرفته بهره رباعي و غزل قالب دو خود بيشتر از

 سنگين و كاربرد كم اوزان از و است جاافتاده و جويباري هاي وزن هندي، سبك سرايان خان مانند بيشتر غزل حسن هاي غزل

 مثمن رمل« بحر ود آن برجستة گويندگان كه است اين نو طرز يا هندي سبك آوايي خصوصيات از .است نگرفته بهره چندان

پروراندن  براي وزن دو اين«قهرمان  محمد گفتة اند. به گرفته كار به بحور ساير از بيش را »سالم مثمن هزج«و » محذوف

 اند. سرايندگان با بسامد بااليي به كار گرفته شده وزن دو اين خان غزل حسن در ).7: 1387(قهرمان،  »است تر مناسب مضامين

 مشكل هاي رديف التزام. كنند مي استفاده هاي دشوار رديف از قريحه و طبع قدرت دادن نشان براي وصخص به هندي سبك

 باشند. تر موفّق نو خيال ايجاد يعني هدفشان؛ به رسيدن در و بيافرينند تري بديع و نو مضامين سخنوران شود مي موجب

باشد، كم داريم و  نداشته رديف كه موفّقي غزل و ستا غزل شخصيت از جزئي رديف«دارد كه  مي بيان نيز كدكني شفيعي

 ).156 -142:  1368(شفيعي كدكني، » كند ايفا مي را مجازهاي بديع در زبان نقش بسزايي نيز رديف از نظر ايجاد تركيبات و

 هاي رديف بيشتر و اند رديف داراي وي غزليات اكثر حسن خان شاملو نيز در اين زمينه بسيار چشمگير است كوشش

 .است كرده استفاده رديف جايگاه در عبارتي و كلمه از هر او .دارند فعلي

گرفته است ذكر  بهره ها آن از رديف جايگاه در حسن خان كه طوالني و گاه مشكل عبارت و كلمات از فهرستي اينك

 خوريم، جنون، خورم، مي مي شراب است، رنگ است، من است، اين است، گرفته است، روي خويش، كم مي :گردد مي

 گويي، كربال و... مي چه شد، خواهد بايد گرفت، چه مي است، حاجت چه است، مشكل

 تصويرسازي و آفريني . مضمون1 .2

 و تازه معاني كشف و مضمون به عميق توجه. بودند تازه و نو مضمون و معني طرفدار عمدتاً هندي سبك شاعران

 آن سرايندة كه يابيم مي عصر اين در شعري ديوان كمتر. است بوده ايشان ذهني هاي مشغله ترين مهم از باريك و نو مضامين

 شاعر را ترديد بدون پيچيده گويي سوي به گرايش و پسندي مشكل .باشد فارغ جديد معني تازه و مضمون يافتن انديشة از

 به و شود پيچيده شعر در وقتي كه ييمعنا .كند مي وادار بيگانه و تازه مضمون و معني به دستيابي براي سخت هاي تالش به

 هاي دغدغه از يكي مضاميني چنين يافتن براي كوشش«انگيزد  بر را تحسين او و اعجاب نيايد، مخاطب ذهن به سادگي

 به را غزليات خويش نو استعارات و تشبيهات ). حسن خان شاملو با38: 1379(فتوحي، » سبك هندي است شاعران بزرگ

  :است آراسته نو مضامين
  

  يكدم نتوانم كه به آرام نشينم  احباب، صباجلوه و من شعله مزاجم

  )26ق: 1056(شاملو،           
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  مقصود آن است كه علت آرام نداشتن من حالت باد صبا بودن دوستان و شعله سان بودن من است.

  نامزد پيكر عريان ماست  جامة گلدوز خوش اندام داغ

  )10(همان:             

  گويد داغ عشق مانند جامة گلدوزي است كه براي تن و وجود عريان ما بهترين پوشش است. ميشاعر 

  كه خون مي خورد نافه از بوي خويش  خواهي آسودگي رــشو شهره گــم

  )22(همان:                              

  را پير منـــروشد مـــف به مي مي  زبس ديده صاف اعتقادم به خويش

  )34(همان:                              

  دان كربالـپركن ز خون به ياد شهي  ماه محرم است حسن طاس ديده را

  )3(همان:                                

 رهگذر از كه زبان هنري اين كاربرد .دانست هندي سبك شعراي بارز هاي ويژگي از يكي بايد را تصويرسازي همچنين

 سبك شعراي تمام مانند حسن خان به .دارد هايي تازگي نوع خود در آمده، وجود به سرايندگان زبان در خيال تصرّفات

با  تواند مي كه است مسلّط هم با سه اين ارتباط و معنا فضا، كلمات، بر قدري به و اي دارد خّلاقانه تخيل و ذهن هندي

  كند: خواننده تصوير ذهن و يدگاند برابر در زيبا تابلويي كلمات، و جمالت كاربرد گوناگون هاي روش

  كه موجش اره پشت نهنگ است  ز بحري كشتي ام سالم برآمد

  )9(همان:                         

كشد و در تصويرسازي و تشبيهي غريب، درياي بالي خود را  در اين جا شاعر سختي و طاقت فرسايي را به تصوير مي

  اند. هاي بسياري است كه مانند اره ت نهنگهاي اين دريا پش كند موج گونه وصف مي آن

  ز شيشه تا به قدح ريختم بهار گذشت  به روي الله و گل خواستم كه مي نوشم

  )8(همان:                               

  داند. در اين تصوير شاعر گذران عمر و سرعت آن را به اندازه ريختن باده از جام تا به قدح مي

  خون مي خورم چون خاك بيابان كربال  كربال از ساغر مصيبت سلطان

  )3(همان:                                

خورد من  گونه كه خاك بيابان كربال گويي خون كشته شدگان كربال را مي گويد همان در اين تصوير و تشبيه شاعر مي

  نوشم. هم از ازين مصيبت عظما ازين ساغر گويي خون باده مي

  حاصلم خرمن اشك از رخ گندم گوني است  هر طرفم جيحوني است تا گشايم مژه از

  )11(همان:                                      

  بيند. كند از بسياري اشك ديدگان در مقابل خود گويي رودخانه جيحون را مي شاعر تا چشم باز مي

  شود:  ي اين شاعر است، آورده ميكنندة طبع توانا و قو اي از غزل بديع حسن خان كه بيان در زير نمونه

  هاي روشن بار ده همچو آهم بر دردل  ن مخمور غفلت را مي اسرار دهـــا رب ايـــي

  يا رب اين گفتار را توفيق اين كردار ده  زنم گيري مي رف گوشهــه حـــروزگاري شد ك

  كار ده درتي برـارم، قــاي سامان ك داده  جريد و نعلين توكل حاضر استـرقة تـــــخ

  يت يك پيرهن آزار دهـافـــدر لباس ع  است پوشان را كه حسرت بر قماش دولت شال
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  كم آبروي يك قدم رفتار دهــهمچو اش  جا كسي گيرد قرار ون داغ بر يكــتا به كي چ

  مرغ طبعم را نجات از قيد اين گلزار ده  يداد بهارـــــند بـــاحين چـــتا به كي ناز ري

  ايي با خودم در خلوت اسرار دهـــآشن  ه راـــند دارم يك جهان بيگاناس خاطر چــپ

  وكاريش از جسم ضعيفم تار دهــدر رف  درد م گريبان ميــوتاهي شوقـــرقه از كـــخ

  دار دهــعلة ديـــام بر شاخسار ش جلوه  رمـــال و پـــرواز شوق افتاده در بـش پـــآت

  يض نخل نيتم را بار دهـــهار فـــاي ب  وســـد هيوة آزادگي دارـــمت مـــام هـــك

  ار دهـــام مژگان زمزم ب در طواف كعبه  ال چشمم فرات افشان نمايـربـــين كــدر زم

  فار دهـام استغـــبادة آمــــرزشم از ج  خموري روز جزاـرسم از مـــت چون حسن مي
  

  خورد. ت و استعارات بديع به چشم ميدر اين غزل انواع تصويرسازي ها و مضامين تازه و تشبيها

 بازار و عاميانه و كوچه زبان از گيري بهره .2.2

 با نيز هماهنگي و تطابق نوعي انجامد، شاعر مي واژگاني دايرة غناي به كه آن بر عالوه بازار و كوچه زبان از گيري بهره

 ايجاد است، گرفته فاصله عراقي و اسانيخر سبك شعر شكوهمندي و اشرافيت از كه عهد اين شعر گرايانة عوام روح

 بازار و كوچه و عاميانه كنايات اصطالحات، شود و از مفردات، خان نيز اين ويژگي گاهي ديده مي كند. در شعر حسن مي

 .است گرفته بهره

  )14: 1387آبرو: اعتبار، حيثيت، نام (نجفي،

  ياد گل رويت آبروي چمنم  اي نام خوشت تازه بهار سخنم

  )33ق: 1056شاملو، (    

  سرمايه رنگ و بو ندارد  ي رخش آبرو نداردــل بـــگ

  )14(همان:                 

  )16: 1387آب و رنگ: زيبايي، خوشگلي(نجفي،

  بي باده چه آب و رنگ در خانه جام  با صحبت ايشان چه صفا مجلس را

  )31ق: 1056(شاملو،                

  )27:  1387درد شدن(نجفي، آزار دادن: درد كردن، باعث

  در لباس عافيت يك پيرهن آزار ده  شال پوشان را كه حسرت بر قماش دولت است
  )3ق: 1056(شاملو،                

  )30: 1387آشتي دادن: باعث رفع نقار ميان دو يا چند تن شدن (نجفي،

  دمرا به دختر رز آشتي كه خواهد دا  اي نه گلي نه اعتدال هوايي نه سبزه
  )17ق:1056(شاملو،                

  )60: 1387اسباب: اثاث و لوازم، بار و توشه سفر(نجفي،

  جنون است رسد اسباب فيضي كه به ما مي  در عالم اسباب كه بي فيض كسي نيست
  )8ق: 1056(شاملو،                         

  )108: 1387باب: مرسوم و معمول (نجفي،

  به دست آور گل ساغر كه باب است  ه داريبه كف از عمر تا سرماي
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  )18ق: 1056(شاملو،                

  )108: 1387(نجفي، باب شدن: رايج شدن، متداول و مد شدن

  باد سحري سموم القاب شود  شد وقت كه گرمي هوا باب شود

  )19ق: 1056(شاملو،       

  )116: 1387بار برداشتن: كمك كردن، از زحمت ورنج كاستن (نجفي،

  چو گل با يك گريبان يك گلستان چاك بردارم  بهاري كو كه باز از خاطر غمناك بردارم

  )27ق: 1056(شاملو،                             

  )652: 1387دست كشيدن: كار را تعطيل كردن، واگذاشتن، ترك كردن، رها كردن (نجفي،

  تمنا اين استكه درين معركه معراج   حسن از دامن پيمانه مكش دست هوس

  )8ق: 1056(شاملو،                  

  )673: 1387دل تنگ: ملول و غمگين، حسرت ديدار كسي را داشتن، محزون (نجفي،

  دل تنگم شكفته خواهد  اي كه گل نشود ندمد غنچه

  )16ق: 1056(شاملو،     

  )685:  1387دل نازك: حساس، زود رنج (نجفي،

  قاصد خبر زندگي ما نرساني  دآزرده دل نازك او را نتوان كر

  )39ق: 1056(شاملو،           

  )1387،690(نجفي، دل و دماغ: نشاط، شور و اشتياق، دل و حوصله

  در اين بهار كه دارد دل و دماغ جنون  نه الله بر رويي نه غنچة دهني

  )34ق:1056(شاملو،                       

  )113: 1387به باد رفتن: نابود و تباه شدن (نجفي،

  از آه من بترس كه عالم به باد رفت  هرچند سپهر بناي تو محكم است

  )16ق: 1056(شاملو،                   

  )352: 1387جا داشتن: درخور و مناسب بودن (نجفي،

  دهد شراب مرا دردسر مي  گر شوم مست توبه جا دارد

  )4ق:1056(شاملو،           

  )1448: 1387،وا: (واز) باز، گشوده (نجفي

  گويا خاطر كسي از من گرفته است  شود امشب به هيچ وجه دلم وا نمي

  )12ق: 1056(شاملو،                   

  ناخن موجش زخاطر عقده غم وا كند  هارا نشاط افزا كند اده گلرنگ دلــب

   )15(همان:                                  
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  فكري هاي . ويژگي3. 2

 و عشق حسن خان غزل كّلي فضاي .غنايي هاي مايه بن و مضامين از سرشار است اي گنجينه ن خان شاملوحس غزليات

 يكنواختي شمار، بي هاي غزل اين خاصيت. است مفاخره و اشارات شكوه، طعنه، اندرز، عرفان، چون: مضاميني؛ نيز و عاشقي

 است عواطف گوناگون گونه اين و يأس و شوق و حرمان و اميد و فراق و وصال و عشق هاي حالت در بيان ها آن عمومي

 :شاهد مثال ذكر با هايي نمونه اينك .خوريم مي باز ها بدان غنايي شعر در طبعاً كه

 عشق . عاطفة1. 3. 2

تراش  هاي واژه است. خاصي برخوردار امتيازات از و زيباست و نظير كم خود نوع در حسن خان شاملو عاشقانة غزل

 درآورده ارتعاش به را انسان جان رگ كه خورده پيوند هم چنان به شيوا و رسا زباني و عشق چاشني با بياتا در خورده

 .برد مي لذّت آن خواندن از خواننده كه است دل انگيز و خوش آهنگ عاشقانه، حسن خان چنان شعر. است

 و شور و سرمستي آن، و شورانگيز اشقانهع مضامين كه است حدي به ها آن ماليم موسيقي و ها واژه آوري پي همچنين

  .ريزد مي جان كام در جا يك را شيدايي

  خورشيد چو پروانه دهد دل به چراغم  زم فراغمـامشب كه بود جاي تو در ب

  مــاغــنه بــبرچشم بتان باز كند رخ  سرو تو گرديده به گلگشت خرامانتا 

  كني از چشم اياغم مي ساره نهانــرخ  ت مستيــنازم به حياي تو كه در حال

  )25(همان:                                  

  زم دالرام نشينمــه در بـــكو بخت ك  ه ره نامه و پيغام نشينمــي بـــاكـــت

  ك دام نشينمـــه يـــه بـآرام ندارم ك  ا شدم آگاهـار شدن تـــاز ذوق گرفت

  )26(همان:                                  

اي به جام حسن كرده  مي«است:  عشق دربارة او هاي انديشه و عواطف حسن خان شاملو اشعار مضمون ترين اصلي

در جهان درسي كه «گويد:  ). در جاي ديگري مي12(همان: »عشق كه از بويش /دماغ طاقت درياكشان پريشان است

شق اين حرفم به ياد است/كه غير از عشق بازي جمله باد زپير ع«)، يا: 7(همان، »دانيم ما خوانيم ما/رمز عشق است و نمي مي

 كه اميدوار است و دهد مي سر ناله است، ناپذير وصف كه عشق غم از بيقراري با ). همچنين حسن خان11(همان: »است

  !داند مي را عاقبتش و چشيده را آن وي كه چرا نيفتد، كسي سر در عشق هواي

  حاصلم خرمن اشك از رخ گندم گوني است  تا گشايم مژه از هرطرفم جيحوني است

  رپي ناقه درين دشت سر مجنوني استــــه  يلي مخرامـــمل لــــبي محابا زپي مح

  (همان)                                               

  اغي مگر به داغ جنونــــت دمـــدلم نسوخ  قل جز سراغ جنونــه ره عـــام ب نكرده

  نونـــاغ جـــن بهار كه دارد دل و دمــدر اي  نچة دهنيـــبر رويي نه غه ـــه اللـــن

  ده دامن اياغ جنونــــت مـــسن ز دســـح  اده شعور نه ايـر بـــريف دردســـح

  )36(همان:                                           

  وزون آيدـــدمــقيز به سير ـوخـــرو نـــس  ا دل پرخون آيدــل بـــبر سر راه تو گ

  دـيرون آيـــه بــــم كــــاز خجالت نگذاري  ب آمده از بهر نثار تو وليـان به لـــج

  )20(همان:                                          
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  ارــــار نديده است روزگـــراق يــــداغ ف  ارــــا را چرا جدا نكند از وصال يـــم

  ارـــسيــــراب بـــم از شــــازك دلــــن  يستــم نا و شيشهـــاب نفسي چــــت

  )21(همان:                                          

  :داند و ناگزير مي سخت  راهي را آن و است افتاده عشق طريق در حسن خان شاملو حال، هر به

  توان ز تماشاي روي يار گذشت نمي  توان زسير گل و گشت الله زار گذشت

  )8(همان:                                   

  كسي كو را نباشد چشم تر كيست  ي خطر كيستـحبت بـــوفان مـــز ط

  )11(همان:                                 

آورد و رويگردان  نمي زبان هم به شكايتي كاهد، نمي را غمش چيز هيچ كه اين با و گرفته اخت گداز و سوز اين با اما

  :كند و رعايت ادب مي نيست

  كه از زيان محبت هزار سود آيد  نالـخسارتي به تو از عشق گر رسيد م

  )20(همان:                           

  ا بودـبرآزمايي مــمدام برسر ص  ايم كه يار حسن به طاقت ازوخو گرفته

)  13(همان:                           

  :كشد ه درهر حال دست از عشق نميك دارد مي اذعان حسن خان شاملو

  بر آستان تو گر تيغ بر جبين خورده  و رو نگرداندــده شوق تـجـــرم ز ســس

  )37(همان:                               

  رابيــدر خانه مجنون نتوان كرد خ  ام اي سيل رانهـمله به ويـــبيهوده مكن ح

  )38(همان:                               

  چون آينه نكرد نظر بر قفاي خويش  هركس كه داشت پيش نظر دلرباي خويش

  گه درين معركه معراج تمنا اين است  سن از دامن پيمانه نكش دست هوســـح

  )10(همان:                                 

  :است رسيده عشق نشاط به هوس و هوا ترك از پس حسن خان

  دشت هوا و هوس كناره كنم ز پهن  كنم جنون كجاست كه زنجير عقل پاره

  )30(همان:                               

  ل اقبال شعلة خار و خس استـگ  رفرازي از هوس استــشق را ســـع

  )10(همان:                               

  نوخّطان . عشق2. 3. 2

 خطّ از فراوان هاي و توصيف تعبيرها و تصويرها و مذّكر معشوق به وي عشق حسن خان، شعر در چشمگير هاي نكته از

 اي و شيوه است شاعرانه اي كليشه تنها يا و دارد واقعي بنياد ستايي خطّ و مذّكرگرايي اين دانيم درستي نمي به البته. است او

  )51: 1381و شميسا، 305: 1383مضمون پردازي (ر.ك شفيعي كدكني،  براي

  حرير كرد مرغوب استــه تـــرچه  ط سبز كلك حسنـف آن خـــوص

  )11(همان:                                 



 62/  حسن خان شاملو هاي غنايي غزليات شناسي و جلوه سبك

 

  خطت به تاب درآورده زلف سنبل را  لب تو كرده نمكدان جراحت گل را

  )7(همان:                                   

  اكيــــه چشم سرمه نـــنظربازي ب  و مژگان زان سيه روزم كه دارمــچ

  )40(همان:                                 

   عرفاني اصطالحات . كاربرد3. 3. 2

 و اند نگفته سخني وي مشرب عرفاني از اند، كرده ذكر را حسن خان حال شرح كه هايي تذكره و منابع از يك هيچ در

توان  زند، نمي مي موج آن در تصوف و عرفاني اصطالحات خوريم كه مي بر عارفانه غزل نوعي به غزلياتش در آنكه حال

گفت حسن خان صرفاً عارف بوده و شعرش عرفان محض است، اما در شعرش از اصطالحات عرفاني و تصوف بهره برده 

شود و  است. حال يا بنا به رعايت سبك هندي و پيروي از شاعران ديگر در شعرش اصطالحات عرفاني و تصوف ديده مي

 :ها ست. نمونهيا اينكه واقعاً اهل عرفان و عارف بوده ا

  سلوك: -

  شال پوشي بود تن آرايي  باش عريان كه در طريق سلوك

  )38(همان:                  

  كثرت: و وحدت -

  خواهم كه ز خود دور به صد گام نشينم  ام نشئة وحدت تا همچو حسن يافته

  )26(همان:                                    

  ك كه تنهاگرد استـــبر خضر برم رش  مه ز كثرت است آزرده دلـاز بس ك

  )12(همان:                                    

   تجريد: -

 واصل عارف يك زبان از ابيات اين كند گمان مي انسان كه شود مي غرق تجريد و توحيد بحر در چنان گاهي حسن خان

  :است شده تراوش

  درتي بر كار دهداده اي سامان كارم ق  خرقة تجريد و توكل حاضر است

  )3(همان:                                  

  رقه تجريدمــــدل بسته همين به خ  ندم چون سروـــدر جامة اقبال بل

  )37(همان:                                

  نمـــي كـــر گريبان چاك بي رايـب  جريد را تيزي كنمـن تـــاخــــن

  )38(همان:                                 

  خرقه:-

  خرقه ما جوشن و خفتان ماست  په فتنه دوران چه باكــاز س

  )10(همان:                           

  نمـــي كــقر دارايــدر لباس ف  خرقه اي كو تا تن آرايي كنم

  )37(همان:                           

  



 

 1396 زمستان ،بيست و پنج، شمارة هفتم، سال مطالعات زبان و ادبيات غناييتخصصي  -فصلنامة علمي /63

  

 

  بقا: -

  ون من استخضر ميخانه رهنم  چون ز آب بقا نيابم كام

  )8(همان:                             

  پير و مريد:-

  نفس پيري نديدم ولي صادق  حسن شد صرف عمرم در مريدي

  )32(همان:                      

  توكل:-

  بيا به سينه عنقا ببين خدنگ مرا  آيد حسن ز شست توكل خطا نمي

  )7(همان:                            

  توبه:-

  دهد شراب مرا دردسر مي  شوم مست توبه جا داردگر

  )6(همان:                      

  دير: -

  رود تا به كعبه مقصود مي  هركه را بخت راه دير نمود

  )16(همان:                   

  مالمت: -

  رسيم هرگز به آبله پا نمي  رسيم خار مالمتيم و به صحرا نمي

  )31(همان:                   

  مرشد كامل:-

  كه لطف مرشد كامل مرا سوار كند  ام به ره بندگي اميدم هست پياده

  )14(همان:                              

  خورد. و بسيار اصطالحات و عبارات عرفاني ديگر كه در سراسر ديوان حسن خان به چشم مي
  

 كل . صلح4. 3. 2

 به دشمن و دوست با و خصومت نداشتن مختلف مردمان با ؛يعني است »اهللا اهل«عارفان  و موحدان طريقة كل، صلح

 با و نهند مي عذر را ملّت دو و هفتاد جنگ و گيرند نمي به چيزي را ... و مذهبي اختالفات كه آنان نيز و بردن سر به آشتي

  .زيند مي صفا و صلح به تبار و نژاد مذهب و و دين هر از همگان

  نگ مراـــبه سينه چون نزند آبگينه س  رااليمت اثر صلح داده جنگ مــم

  )7(همان:                                   

  اندان من استـنگ خـــني نـــدشم  ي به شان من استـت دوستـــآي

  ن استـــان مـــيان دل و زبـــم در  ر هست موافقتيـــهان اگــدر ج

  )8(همان:                                   

  بت دارمـــار محــل و خـــا گــــب  ت دارمــحه همـــرم و رشـــاب

  )33(همان:                             



 64/  حسن خان شاملو هاي غنايي غزليات شناسي و جلوه سبك

 

  هزار بار گر اين شيشه برزمين خورده  شكند دلم ز فيض مي دوستي نمي

  )37(همان:                             

 به پيشين بزرگان آنچه است از تكرارهايي دارد، دحسن خان وجو شعر در عرفاني هاي انديشه از آنچه خالصه اينكه

 خلوت عزلت گزيني، خودپرستي، و نفس نكوهش منيت، خودي و قبيل: ترك از اند گفته انگيزتر دل و تر كامل و بهتر نحوي

 را به مضامين گونه اين گاهي هم حسن خان گردد. اما مي رهنمون حق شناخت به خود كه شناخت نفس، تزكية براي

  :است شده متذكّر زيبايي و فتظرا

  مر خضر و مسيح يك نفس استـــــع  ن زندگي چه مغروريـه ايــــو بــــــــت

  يم بس استـــوس كشـند دام هــــچ  شكار بود ه دلـدي كــــــيست صيــــــن

  )10(همان:                                

  يري دارمـــگ واي گوشهــــس هــاز ب  م وا نشودـــــــت دلــــــارگه بخــدر ب

   )31(همان:                                

  كه خون مي خورد نافه از بوي خويش  ي آسودگيـــره گرخواهـــــشو شهــــم

  ر زور بازوي خويشـيه بـــكن تكــم  تـــيفان قوي پنجه اســاي ضعـــــــدع

  ه زانوي خويشــز بــدارم سري جـن  يستــار نــــشم كـــايــــه بالين آســـب

  )22(همان:                                   

  قيري دارمــــت فـه دولــــيد بــــام  يري دارمــــه امــــزرگي نــه ذوق بــــن

  )24(همان:                                   

  وفيق اين كردار دهيارب اين گفتار را ت  زنم روزگاري شد كه حرف گوشه گيري مي

  مرغ طبعم را نجات از قيد اين گلزار ده  از رياحين چند بيداد بهارــي نــه كــا بــت

  رار دهـــآشنايي با خودم در خلوت اس  اس خاطر چند دارم يك جهان بيگانه راـــپ

  )3(همان:                                     

   . رياستيزي5. 3. 2

 وي تنّفر مورد اغلب و رياكارانه دارند اي چهره شيخ، و صوفي و زاهد صائب، و حافظ شعر انندم حسن خان شعر در

  :ها نمونه .هستند

  راب زندـــــم شــــر در خــــگ وطهــــغ  صيانــــد از عـــاك زاهــــشود پــــن

  )17(همان:                                           

  كند ود خروشان ميــزاع خـــعالمي را در ن  كند باده نوشان ميد خودبين كه عيب ــزاه

  كند يــبي حيايي بين كه خبث مي فروشان م  روــكه دائم مي فروشد آبـوجود آن اـــــب

  كند يـچون حسن وصف لباس شال پوشان م  برد گ اميد از رخ اطلس قبايان ميـــــرن

  )16(همان:                                           

  ندـــار ما كنــه زنـــود ز رشتـــبيح خـــتس  رند راهـــدان به سر حقيقت بــر زاهــــگ

  )12(همان:                                             

  وريمـــخ يـــي مـــا مـــي ريـــبا حريفان ب  اف با ما پير ديرــــباشد صــــون نـــچ
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  )33(همان:                                             

  لرنگ به بي قدري خون جگر استــي گـــم  ارور استـخل چمن زهد و ريا بــاز نـــب

  گر استــــقصير ديـــي را مگو حرام كه تـم  وــو مال وقف حالل است پيش تـزاهد چ

  )10(همان:                                            

 و طعنه غزل حسن خان شاملو گاهي در. اند مصون نمانده طنز و انتقاد نيش از شاعران اشعار در يخش و زاهد اصوالً

  :است خود گرفته به طنز رنگ شيخ و زاهد به تعريض

  ير منــه خود پيچد از غم چو زنجـب  ند فكر تدبير منــح كــاصـــــن وـــچ

  نـــــوشد مرا پير مي مي فرـه مـــب  قادم به خويشـــس ديده صاف اعتـــزب

  )34(همان:                                  

  ر استـــــستي مال وقف بيشتــــم  كنندــون نـــاده چـــث بـــزاهدان خب

  )9(همان:                                   

  اي پيدا كند مي فروشد زهد تا سرمايه  بس كه مفلس گشته زاهد برسر بازار شيد

  )18(همان:                                 

   عملي . حكمت6. 3. 2

 كه است هايي مضمون و ها نكته صورت به ها، انديشه و افكار از استفاده است، توجه قابل و مهم هندي سبك غزل در آنچه

 تقريباً و دارند اجتماعي و قياخال مبناي بيشتر افكار گونه اين .است رفته كار به مردم روزمرة زندگي در و يافته سائر مثل حكم

 دستورهاي گونه حسن خان اين هاي غزل در .دانست سهيم و شريك كار اين در توان مي را هندي سبك گوي غزل شاعران همة

  .ديد توان مي هستند، ما اخالقي و عرفاني و حكمي بيني جهان در سنّتي هاي انديشه زادة البته كه را اجتماعي و اخالقي

  يد بتابيــو خورشـايد كه به هر ذره چــب  رتبه يابيــس مـياد از همه كخواهي كه ز

  )36(همان:                                       

  طلوب استــرف مـــر ز حـــت ينـدلنش  ه مشرب منــرض بـــي غـــخن بـــس

  )10(همان:                                       

  دح ريختم بهار گذشتــه تا به قـز شيش  نوشم واستم كه ميه روي الله و گل خـــب

  ش و روز روزه دار گذشتـاله كــشب پي  حسن به راحت و رنج جهان ثباتي نيست

  )11(همان:                                       

  تـــه اســه كارخانه تجربــاب كـــدري  ل چو نسيم از اين گلستان مگذرـافـــغ

  (همان)                                           

  چو گل به يك دو نفس عمر كامجو نشود  خوش آنكه شيفته حسن رنگ و بو نشود

  )17(همان:                                       

  اشــــشنه لبان باران بــــزرعه تـــدر م  راغ بزم مي خواران باشـاده چــون بـــچ

  )22(همان:                                       

  رفان نكنيــالم عـــر عـــود از سفـــس  كنيـــر راستي به دامان نــوهـــا گــــت

  كنيــــن ظر به روي خوبانـــده نــدزدي  اه شويـيانت آگــــدي خــــر از بــــگ

  )37(همان:                                       



 66/  حسن خان شاملو هاي غنايي غزليات شناسي و جلوه سبك

 

  . ياد هرات7. 3. 2

  :مانند است؛ آمده حسن خان شعر در بارها كه است مضاميني از هرات ياد

  كه آبش نشئه افزا چون شراب است  اك هرات اين فيض داردــحسن خ

  )12(همان:                                 

  ياتيمــشمه حــــو چـــر تــــخض  راتيمــــاده هـــه بــــا تشنــــم

  )28(همان:                                 

  وريمـــخ يـــوج هوا مي مـدائم از م  رات عشرت افزا چون حسنــه در

  )26(همان:                                  

  تم استــدر عيش گه هرات مردن س  گر عمر خضر طلب كنم عيب مكن

  )10(همان:                                  

  خودستايي و . تفاخر8. 3. 2

 بيشتر سرايندگان از بعضي ها و سبك از برخي در منتهي داشته، روايي سرايي فخريه فارسي شعر ادوار تمام در قريباًت

 شمار به آن سبكي خصايص از و دارد وجود فراوان استحكام و قوت به فخريه نيز هندي سبك در. كند مي خودنمايي

 و تفاخر از هايي نمونه اينك. شعرش و خود از تايشس در اشعاري از است خان حسن غزليات جاي جاي. رود مي

  :خان حسن شعر در خودستايي

  اده دسترس استــتا حسن را به ب  هي ماندـــي تـــباب كـــام احـــج

  )12(همان:                               

  نفشه گون من استـسن خط بــح  خنـــاض ســـش ريـــن آرايــحس

  ن استـــسن از گلشن بيان مــح  گي ز گفتگو داردــــه رنــــك رــــه

  )11(همان:                               

  اله نباشدــكالم مخترعم داخل رس  اده دوساله نباشدــمنم كه مستي ام از ب

  از كاسه سر جمشيد اگر پياله نباشد  به اين خمار غرورم نظر به مي نگشايد

  )15همان: (                              

  درت دارمـــمن كه بيش از همه ق  ســـنزل نكنم از همه كـــون تــــچ

  )25(همان:                               

  دال لونيمــابدالم و حسن حسن اب  ظر بر ارادتمــوث نـــدارند قطب و غ

  )26(همان:                               

  گيري نتيجه

 را متعددي غنايي مضامين خود غزل در و تواناست فارسي ادبيات در غنايي بيان و غزل دنسرو در حسن خان شاملو

 ديگر و مفاخره شكوه، طعنه، و طنز اندرز، و پند اخالق، معشوق، از فراوان تعبيرات و اوصاف و عشق .است كرده ترسيم

 كه كرد خاطرنشان بايد همچنين. است هداد خاصي احساسي و غنايي جلوة و رنگ او شعر به غنايي هاي آفريني مضمون

 سفارش بسيار بدان طريقت و بزرگان شريعت و عرفا كه عرفاني مضامين از خان پر است حسن قريحة و ذوق سرزمين

توان به صراحت اذعان داشت كه او واقعاً عارف بوده و مشرب عرفاني داشته است يا اينكه فراواني كاربرد  اند، اما نمي كرده
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تواند باشد. به  اصطالحات عرفاني در ديوان حسن خان به اقتضاي روش شاعران آن دوران و سبك هندي مي مفاهيم و

 براي اي و شيوه شاعرانه اي كليشه تنها دارد يا واقعي عرفان و تصوف بنياد توان گفت كه اين عبارت ديگر به يقين نمي

 كوچه زبان و اصطالحات هندي، سبك سرايندگان ه مانندب را حسن خان شاملو شعر اصلي پردازي است. خميرماية مضمون
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