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 :چکیده

های هنری اهمیت و استقالل يافته،  هايي که امروزه در قلمرو زبان و ادبیات چون ديگر حوزه يكي از دانش

در اين های زباني در کاربردهای عملي زبان است.  شناسي توصیف و تحلیل انواع صورت شناسي است. سبک سبک

پس از بیان  بنابراينشناسي مورد بررسي قرار گیرد.  ديدگاه سبک پژوهش کوشش شده که اشعار امیرحسن دهلوی از

ی سبک، انواع آن و مروری اجمالي بر زندگي امیرحسن دهلوی، اشعار وی از سه ديدگاه زباني، ادبي و  کلیاتي درباره

و هشتم و متعلق به قرن هفتم  گوی فارسيامیرحسن دهلوی از شاعران بزرگ فكری مورد بررسي قرار گرفته است. 

است. وی شاعری معناگرا و مبتكر است که به دلیل پیروی از سعدی در مضامین دقیق و الفاظ ساده و روان و هجری 

کهنگي زبان ، های سبكي امیرحسن ترين شاخصه مهم. اند سرودن اشعار سهل و ممتنع، او را سعدی هندوستان نامیده

 سطح در امیرحسن نوآوریآشكار است.  چون اندر و ... قديميي فکه در اکثر ابیاتش با واژگان، افعال و حرو استوی 

است و  يافته آماده گذاشت، و گرفت بسیاری، چون نويي هایرديف است؛ رديف و کناری موسیقي در بیشتر زباني

 و تصاوير و شعری خالقیت به مربوط فراوان از انواع تشبیه است که یاستفاده ادبي سطح در برجسته مورد ؛...

 که یطور به ؛فرماستحكم ها غزل بیشتر بر عاشقانه مضمون فكری، سطح در و است جديد ذهني های ضمونم

 .است نو ترکیبات و ها واژه ابداع و آفريني مضمون ی هحوز در حسن هاینوآوری

 سطح ادبي، سطح زباني، سطح فكری، غزل.شناسي، سبکامیرحسن دهلوی،  :هاکلیدواژه
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 مقدمه -1-1

 در عوامل این از ای پارهگذارند. تأثیر مختلفی عوامل و علل زمانی، مقطع هر در ادبی اثر هر خلق در

 های قالب و ها واژه لغات، گزینش در نیز عواملی و ادبی اثر بر حاکم خاص مفاهیم و مضامین گزینش

 و اوضاع که است ای آینه چون هم شعر حقیقت در. اند هبود مؤثّر است، دوره آن متناسب که خاصی

 حوادث و مختلف طبقات اقتصادی وضعیت مردم، مذهبی و دینی رویکرد اجتماعی، و سیاسی احوال

 در استعاره و کنایه از دور به و آشکار و مستقیم طرزی به گاه و نمادین صورتی به را زمان آن خاص

 .کند می منعکس خود

 حاکم ادبی آثار بر خاصی ادبی و زبانی فکری، خصوصیات فارسی شعر ادوار از ای دوره هر در

 این نمود توان می دوره هر اشعار بررسی با و اند داده قرار تأثیر تحت را دوره آن آثار طبیعتاً که بوده

 هر ادبی و زبانی فکری، از اعم سبکی خصوصیات اینکه، بر عالوه. کرد مشاهده را ادبی خصوصیات

 وجود شاعری و شعر ی عرصه در شاعرانی دوره هر در دارد، نمود دوره آن شاعران شعر دره دور

 را خود خاص سبکی خصوصیات دوره، آن سبکی خصوصیات بودن دارا بر عالوه شعرشان کهاند  داشته

 از توان می که چرااند که بررسی این خصوصیات خالی از لطف نیست؛  کرده اشعارشان چاشنی نیز

 احوال و اوضاع و شاعر شخصی زندگی از اهمیت حائز و ظریف نکاتی به پژوهش و بررسی این رهگذر

 .کرد پیدا دست وی روزگار
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 لهأبیان مس -1-2

ایرانیان و هندیان هر دو از یک نژاد مشترک یعنی آریایی هستند. از این رو در مسائل فرهنگی، »

های آنهاست. این خویشاوندی  ی مشترک زبان ریشه فلسفی و عقاید دینی مشابهت دارند. زبان آریایی،

سازد. ارتباطاتی که  ی ارتباط و تعامل دو فرهنگ را بخصوص از نظر ادبی فراهم می زبانی، زمینه –نژادی 

در گذشته بین ایران و هند وجود داشت، باعث خلق آثار ادبی توسط ادبای هندی به زبان فارسی شد و 

گوی، امیرحسن دهلوی  از جمله ادیبان فارسی»(. 382: 1371)ریپکا، «ردفارسی ایجاد ک –سبکی هندی 

است که از شاعران بزرگ این سبک و متعلق به قرن هفتم و هشتم است. وی شاعری معناگرا و مبتکر 

است که به دلیل پیروی از سعدی در مضامین دقیق و الفاظ ساده و روان و سرودن اشعار سهل و ممتنع، 

او و  تأثیربسیاری از شاعران قرن نهم، تحت »(. 817: 1369)صفا،  «اند وستان نامیدهاو را سعدی هند

 (.231: 1385)شمیسا،  «داند اند. جامی او را صاحب سبکی خاص می امیرخسرو بوده

شناسی از جمله علوم ادبی است که امروزه اهمیت خاصی دارد. در بحث از سبک شعری که  سبک»

آید، عوامل زیادی از قبیل دالیل اجتماعی، فرهنگی و مذهبی، سیاسی و  به مرور زمان به وجود می

های خاص خود را دارد که با گذشت  توان گفت هر سبک شعری، ویژگی اند. می اقتصادی و ... سهیم

 (.2: 1391)طاهری روشتی،  «کند زمان رشد کرده، در میان شاعران آن سبک رواج پیدا می

های زبانی، ادبی و فکری آن  کی از ابزارهای مهم در تعیین شاخصهبررسی سبکی هر اثر ادبی، ی»

کنند. در واقع  تر می های دقیق آماری، جایگاه و اهمیت نوشته را بیش از پیش روشن اثر است که با داده

های آماری، نشان دهنده زیرساخت و روساخت هنر صاحب سبک و  تبیین سبک نوشتاری براساس داده

 (. 219: 1391)طایفی و کمالخانی،  «های برجسته نوشته است اثبات کننده ویژگی
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گیرد. سطح  ی یک اثر سه سطح زبانی، فکری و ادبی مورد بررسی قرار میشناخت در بررسی سبک»

تر آوایی، لغوی و نحوی تقسیم  ای است، از این رو آن را به سه سطح کوچک زبانی، مقوله گسترده

شود. موسیقی بیرونی از بررسی  آفرین بررسی می حاظ ابزار موسیقیکنند. در سطح آوایی، متن به ل می

شود. موسیقی درونی متن به وسیله صنایع بدیع لفظی از قبیل انواع سجع،  وزن و قافیه و ردیف معلوم می

در سطح لغوی، درصد لغات فارسی »(. 153: 1381)شمیسا،  «آید انواع جناس و انواع تکرار به وجود می

گرایی، نوع گزینش واژه با توجه به محور جانشینی،  ت بیگانه مثال ترکی یا مغولی، کهنو عربی، لغا

سطح نحوی هم جمله را از نظر »(. 154: 1381)شمیسا،  «شود وسعت یا قلت واژگان و ... بررسی می

های غیرمتعارف، کوتاه یا بلند بودن جمالت، کاربردهای کهن  محور همنشینی و دقت در ساخت

در سطح فکری، افکار درونی شاعر، »(. 155: 1381)شمیسا،  «دهد و ... مورد تحلیل قرار میدستوری 

شود و در نهایت، بسامد لغاتی که در  احساسات وی و دیدگاه او نسبت به مسائل پیرامون بررسی می

طور کلی زبان  اند، مسائل علم بیان از قبیل تشبیه، استعاره، سمبل و کنایه و به معانی ثانویه به کار رفته

: 1381)شمیسا،  «دهند های هنری و خالقیت ادبی در زبان، سطح ادبی را تشکیل می ادبی اثر و انحراف

158.) 

شناسانه به دیوان امیرحسن دهلوی، اشعار وی در سه  بر این اساس در این پژوهش با نگاهی سبک

 سطح زبانی، ادبی و فکری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

 رت تحقیقضرو -1-3

شناسی به شمار  های زبان شناسی دانش نوینی است که به معنی دقیق و علمی آن از شعبه سبک

شناسی آثار شعرا و نویسندگان از آن جهت اهمیت دارد که بدون  رود. بررسی مفاهیم سبک و سبک می
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رمندان ختم خواهد شد نامه و صورت اسامی آثار هن توجه به این مفاهیم، تاریخ ادبیات تنها به بیان زندگی

اتی که شعرا و تأثیرهای میان آثار و  ها و تفاوت بندی و مقایسه آنها، دریافت شباهت و تحلیل آثار، طبقه

شود. با توجه به اینکه امیرحسن  اند، نادیده گرفته می نویسندگان از معاصرین یا پیشینیان خود گرفته

شناخت  به منظورب فارسی است، انجام پژوهشی دهلوی از جمله شاعران ناآشنا در عرصه شعر و اد

 نماید. شناختی اشعار او ضروری می بیشتر این شاعر و سبک

 

 االت تحقیقسؤ -1-4

 ساز دهلوی در سه سطح زبانی، ادبی و فکری چیست؟ های سبک ترین ویژگی مهم -1

 هایی در شعر او از نظر بسامد، قابل توجه است؟ چه لغات، اصطالحات و معنی -2

 موسیقی درونی، کناری و بیرونی در دیوان او چگونه است؟ -3

 

 ف تحقیقهد -1-5

در این پژوهش تالش بر این است که از طریق بررسی اشعار امیرحسن دهلوی از لحاظ خصایص 

 های سبکی شعر او دست پیدا کرد. فکری، زبانی و ادبی به ویژگی

 

 مواد و روش تحقیق -1-6

ای است. به این ترتیب که ابتدا در  کتابخانه –روش اجرای آن، توصیفی نوع پژوهش بنیادی بوده و 

مورد خود شاعر و آثار وی، اطالعاتی به دست آورده و سپس  اشعار او در سه سطح زبانی )شامل آوایی، 

های آن مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. مطالب  واژگانی و نحوی(، فکری و ادبی و ویژگی
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برداری شده و در پایان این نتایج توضیح داده خواهد شد و در صورت نیاز، با  ج و فیشمربوط، استخرا

 آمار و جداول تبیین خواهد گردید.

 

 تحقیق ی پیشینه -1-7 

ی شعر و ادب شناسانده  با توجه به اینکه امیرحسن دهلوی از زمره شاعرانی است که کمتر به جامعه

ناآشنا بودن این شاعر گرانقدر، نبود پژوهش و تحقیقات الزم توان گفت یکی از عوامل  شده است، می

شود که مطالعات چندانی چه در  شاعری اوست. بدین ترتیب مشخص می ی این شاعر و شیوه ی درباره

نامه در این باره انجام نشده است و آثاری هم که وجود دارد، بیشتر  قالب کتاب و چه در قالب پایان

وی است. بنابراین در ادامه به موارد اندکی که دیوان وی را از جهاتی غیر از  پیرامون شرح حال و آثار

 گردد: اند، اشاره می شناسی مورد پژوهش قرار داده سبک

 های تاریخ ادبیات به شرح احوال این  ها و کتاب با رجوع به تذکره پوستکار در پژوهش خود

و واژگان و ترکیبات خاص و نادر و  هدادمورد بررسی قرار  راو دیوان او است شاعر پرداخته 

 (.2: 1388)پوستکار،  توضیح داده استرا  مشکل آن

 های شعری امیرحسن دهلوی را مورد بررسی قرار داده و  واثق عباسی در مقاله خود، ویژگی

سازی،  های مختلف واژگانی، ترکیب ات امیرحسن از سعدی شیرازی، جنبهرتأثمعتقد است 

: 1391گیرد )واثق عباسی،  های شعری آنها را دربرمی مایه مضامین و بنزیباشناختی، عروضی، 

191.) 
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 مبانی نظری
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 های شعر و ادب در قرن هفتم و هشتم ویژگی -2-1

 مغایر کامالً آن بر مقدم ی با دوره هشتمو  هفتمها در دوره  وضع ادب فارسى نیز مانند دیگر دانش»

شعر  ،در این دوره. دانست علوم و ادبیات احوال به ناسازگار عهدى هم روى بر را عهد نای باید و است

 در ایران مرکزى و اصلى حکومت زبان زیرا ،داد دست از حدى تا را خود دربارى نیرومند ی هفارسى جنب

 بدین .شتندا عنایتى و التفاتى فارسى ادب و زبان به مرکزى حکومت طبعاً و نبود فارسى زبان عهد این

مورد توجه بود و بلکه بیشتر در  تر کم حکومت بزرگ مرکزهاى و اصلى دربارهاى در نثر و شعر جهت

تاد و نظم و نثر دربارهاى کوچک ناپایدار باقى ماند و با این کیفیت بازار شعر و ادب از رونق و رواج اف

 مدحى شعر که کرد تصور نباید الاحو این ی همه با لیکن درباری، تا یافت عمومى ی هپارسى بیشتر جنب

بارى و رواج اشعارى که بیشتر کم رونق شدن شعر در دیگر طرف از. شد ضعیف عهد این در هرّبالم

 ی هفاید. بود آور زیان اى درجه تا دیگر جهت از و سودمند حیث یک از ،داشت عرفانى یا و ذوقى ی هجنب

 و ابتکار و ذوقى کارهاى  به او ساختن سرگرم و دربارى ادبیات خشک قیدهاى از شاعر ساختن رها آن

ر عالم شعر و ادب میان اشتن قیدهاى دشوار ادبى براى شاخص شدن دبرد ،آن  زیان و بود اختراع

 مغول ی ههاى ادبى با حمل شدند. با این همه سنت دى که داوطلب ورود به دربارها مىاتعدشاعران و 

 آنان شدگان  تربیت و شاگردان و هفتم قرن آغاز استادان ی وسیله به بلکه ،نگردید متروک یکباره

 (.318، 3: ج 1363)صفا،  «تدریج رو به ضعف نهاد به و یافت ادامه چندگاهى
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 این در ها مدت و شد ضعیف بلکه ،نرفت میان از مغول ی هشعر مدحى یا شعر دربارى با حمل»

 بود، شعر اول طراز نوع پیشین هاى دوره در که سرائی قصیده رواج از طبعاً آن اثر بر و ماند باقى ضعف

تابع روش متقدمان بودند و همّت آنان  ،سرایان بزرگى که در این دوره پیدا شدند و قصیده شد کاسته

هاى معروف سنائى و انورى و خاقانى و مُجیر و نظایر آنان بود و به همین  مصروف بر استقبال قصیده

 آغاز و ششم قرن آخرهاى بزرگ سرایان قصیده ی هشتم به شیوگوى قرن ه جهت سبک شاعران قصیده

 هاى قالب از مستقیم ی ههاى آنان و حتى به استفاد مضمون رن هفتم متمایل بود و این پیروى به تکرارق

 (.319)همان،  «شد منجر ،بردند مى کاربه  متقدمین که لفظى

غزل  ،رفت شعر فارسى به عقب مى به همان نسبت که در قرن هفتم و هشتم قصیده از ردیف اول»

 یابیم. دو نوع غزل عاشقانه و عارفانه را در راه کمال مى ،تمهف ی هسپرد. در ابتداى سد اه پیشرفت مىر

 چنانکه هم ؛یافت عطار نیشابوری، ی هکمال، باید در دیوان شاعر شورید به تمام و غزل آغاز قرن هفتم را

هاى عارفانه و  تا بخش بزرگى از قرن هفتم غزل .رسید خود لکما به سعدى ی هوسیل به عاشقانه غزل

ولى از  ،عاشقانه، جز در سخن بعضى از شاعران که چاشنى از عرفان پذیرفته بودند، از یکدیگر جدا بود

به ظهور پیوست و   اى نو در غزل آن پس این دو نوع غزل با هم درآمیخت و از این آمیزش شیوه

گوى همراه شد و از  هاى وعظى و حکمى با زبان لطیف شاعران غزل و نکتههاى عالى عرفانى  اندیشه

خواجو و  اى و هاى شاعرانى چون امیرخسرو دِهلوى و اَوْحَدى مراغه بینیم در غزل اینجا است که مى

 و است همراه عاشقانه و شاعرانه عالى هاى عاطفه با حکیمانه و صوفیان ی هعماد و حافظ فکرهاى پخت
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فظ لغیب حاا لسان سخن در مخصوصاً ،بخشید ىرهای یکنواختى و ابتذال از را فارسى غزل که شیوه این

 (.321-321)همان،  «شیرازى به حد اعالء کمال رسید

و در بوده  از ناموران سرزمین شبه قارهکه  استیکی از شاعران بزرگ این دوره، امیرحسن دهلوی 

ه معروف گردید« سعدی هندوستان»و به است آورده  ای به دست العاده جهان شعر و سخن مهارت فوق

 است.

 

 سیری کوتاه بر زندگی و افکار امیرحسن دهلوی -2-2

ن ایرانی در قیادت غزنویان وارد شبه قاره جری توسط مجاهداشعر فارسی در اوایل قرن پنجم ه»

ن دهلی توسعه پاکستان و هند گردید و تحت سرپرستی پادشاهان خانواده غزنویه و غوریه و سالطی

زبان به این سرزمین رو آورده در نواحی مختلف آن  یافت. در این مدت، تعداد کثیری از شعرای فارسی

سکونت اختیار نمودند و اشعار و افکار بدیع خود را در حضور پادشاهان هنرپرور و شعردوست 

ست به یادگار ا باقی های گرانبهایی اندوختند و آثار گرانبهای خود را تا جهان پیشکش نموده صله

 گذاشتند.

تولد یافت و در جهان شعر و  651در حدود سال  بدایونیکی از ناموران سرزمین شبه قاره که در 

معروف گردید، حسن دهلوی بود. « انسعدی هندوست»ای به دست آورده و به  العاده سخن مهارت فوق

گوى هندوستان در  بزرگ پارسى عرانبن عالء سجزى از شا الدّین حسن سعدى هندوستان(، امیر نجم)

ست معاصر و معاشر و وخسرو دهلوى و دطراز امیر جرى و در علوّ مقام همهفتم و هشتم ه قرن
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الدّین حسن معروف  اند که با خواجه معین یاد کرده �سنجری�جاى سجزى  مصاحب او است. غالباً از او به

باید چنین  ،براى امیر حسن صحیح باشد �یسجز�به سنجرى اشتباه شده است. به هر حال اگر نسبت 

را مخفف  �سنجری�اند. برخى نیز نسبت  پنداشت که نیاکان وى از جمله مهاجران ایرانى سیستان بوده

 (.817)همان،  «اند یعنى اهل سنجار شمرده �سنجاری�

ن یواداى ب  خود در قصیدهولى او  ،نویسان دهلى است. مولدش را تذکره �حسن�تخلص او در شعر »

هجرى ( 651-649 حدود) هفتم قرن میانه در والدتش. است کرده معرفى دهلى را خود منشاء و( بداؤن)

به همین دلیل به وی نسبت  ،وی در بدایون متولد شده و در دهلی بزرگ شده است. اتفاق افتاده است

 )بداؤن( دانسته: دهند. حسن در اشعارش زادگاه خود را بدایون دهلوی می

 سن بین سال و مه در طاعت این بارگهبنده ح

 ارشاد غیبی مرشدش ،پرورده فضل ایزدش

 

 

 

 از همت واالی شه صد گونه آال داشته

 «ست منشا داشتها دهلی ،بوده بدایون مولدش

 (7: 1383)دهلوی،                                   

 پیامبر دارد:در حسب حال خود، اشاره صریحی به انتسابش به خاندان  حسنامیر»

 ست در دنیا سرای بولهبی

 خانه بولهب چه جای قرار 

 صل و هاشمی نسبماالقرشی 

 

 

 

 من به غیرت ازین سرا به درم

 چون در مصطفاست مستقرم

 «کز هوایش برآمد این شجرم

 (483: 1383)دهلوی،                            
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