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  :چكیده

ھایی کھ امروزه در قلمرو زبان و ادبیات چون یکی از دانش
شناسی است. ھای ھنری اھمیت و استقالل یافتھ، سبکدیگر حوزه

ھای زبانی در کاربردھای شناسی توصیف و تحلیل انواع صورتسبک
در این پژوھش کوشش شده کھ اشعار امیرحسن عملی زبان است. 

پس  بنابراینشناسی مورد بررسی قرار گیرد. دیدگاه سبک دھلوی از
ی سبک، انواع آن و مروری اجمالی بر از بیان کلیاتی درباره

زندگی امیرحسن دھلوی، اشعار وی از سھ دیدگاه زبانی، ادبی و 
امیرحسن دھلوی از شاعران فکری مورد بررسی قرار گرفتھ است. 

است. وی ھجری و ھشتم و متعلق بھ قرن ھفتم  گویفارسیبزرگ 
شاعری معناگرا و مبتکر است کھ بھ دلیل پیروی از سعدی در 
مضامین دقیق و الفاظ ساده و روان و سرودن اشعار سھل و ممتنع، 

ھای سبکی ترین شاخصھمھم. انداو را سعدی ھندوستان نامیده
کھ در اکثر ابیاتش با واژگان،  استکھنگی زبان وی ، امیرحسن

 نوآوریآشکار است.  چون اندر و ... قدیمیی فافعال و حرو
 ھایردیف است؛ ردیف و کناری موسیقی در بیشتر زبانی سطح در امیرحسن

 مورد ؛است و ... یافتھ آماده گذاشت، و گرفت بسیاری، چون نویی
 فراوان از انواع تشبیھ است کھ یاستفاده ادبی سطح در برجستھ
 سطح در و است جدید ذھنی ھایضمونم و تصاویر و شعری خالقیت بھ مربوط
 کھ یطور بھ ؛فرماستحکم ھاغزل بیشتر بر عاشقانھ مضمون فکری،

 نو ترکیبات و ھاواژه ابداع و آفرینیمضمون یهحوز در حسن ھاینوآوری
  .است

سطح ادبی، ســطح زبــانی، شناسی، سبکامیرحسن دھلوی،  :ھاكلیدواژه

  سطح فکری، غزل.
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 مقدمھ -1-1

 مختلفی عوامل و علل زمانی، مقطع ھر در ادبی اثر ھر خلق در

 و مضامین گزینش در عوامل این از ايپارهگذارند. تأثیر

 لغات، گزینش در نیز عواملی و ادبی اثر بر حاکم خاص مفاھیم

هبود مؤث�ر است، دوره آن متناسب کھ خاصی ھايقالب و ھاواژه

 سیاسی احوال و اوضاع کھ است ايآینھ چونھم شعر حقیقت در. اند

 طبقات اقتصادي وضعیت مردم، مذھبی و دینی رویکرد اجتماعی، و

 طرزي بھ گاه و نمادین صورتی بھ را زمان آن خاص حوادث و مختلف

می منعکس خود در استعاره و کنایھ از دور بھ و آشکار و مستقیم

 .کند

 و زبانی فکري، خصوصیات فارسی شعر ادوار از ايدوره ھر در

 را دوره آن آثار طبیعتا�  کھ بوده حاکم ادبی آثار بر خاصی ادبی

 توانمی دوره ھر اشعار بررسی با و اندداده قرار تأثیر تحت

 اینکھ، بر عالوه. کرد مشاھده را ادبی خصوصیات این نمود

 شعر دره دور ھر ادبی و زبانی فکري، از اعم سبکی خصوصیات

 شعر يعرصھ در شاعرانی دوره ھر در دارد، نمود دوره آن شاعران

 بودن دارا بر عالوه شعرشان کھاند داشتھ وجود شاعري و

 چاشنی نیز را خود خاص سبکی خصوصیات دوره، آن سبکی خصوصیات

اند کھ بررسی این خصوصیات خالی از لطف کرده اشعارشان

 نکاتی بھ پژوھش و بررسی این رھگذر از توانمی کھ چرانیست؛ 

 احوال و اوضاع و شاعر شخصی زندگی از اھمیت حائز و ظریف

 .کرد پیدا دست وي روزگار
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 لھأبیان مس -1-2

ایرانیان و ھندیان ھر دو از یک نژاد مشترک یعنی «

آریایی ھستند. از این رو در مسائل فرھنگی، فلسفی و 

ی مشترک ریشھ عقاید دینی مشابھت دارند. زبان آریایی،

ی زبانی، زمینھ –ھای آنھاست. این خویشاوندی نژادی زبان

ارتباط و تعامل دو فرھنگ را بخصوص از نظر ادبی فراھم 

سازد. ارتباطاتی کھ در گذشتھ بین ایران و ھند وجود می

داشت، باعث خلق آثار ادبی توسط ادبای ھندی بھ زبان 

: 1370(ریپکا، »ردفارسی ایجاد ک –فارسی شد و سبکی ھندی 

گوی، امیرحسن دھلوی است کھ از جملھ ادیبان فارسی«). 382

از شاعران بزرگ این سبک و متعلق بھ قرن ھفتم و ھشتم 

است. وی شاعری معناگرا و مبتکر است کھ بھ دلیل پیروی 

از سعدی در مضامین دقیق و الفاظ ساده و روان و سرودن 

 »اندوستان نامیدهاشعار سھل و ممتنع، او را سعدی ھند

بسیاری از شاعران قرن نھم، تحت «). 817: 1369(صفا، 

اند. جامی او را صاحب سبکی او و امیرخسرو بوده تأثیر

 ).230: 1385(شمیسا،  »داندخاص می

شناسی از جملھ علوم ادبی است کھ امروزه اھمیت سبک«

خاصی دارد. در بحث از سبک شعری کھ بھ مرور زمان بھ 

آید، عوامل زیادی از قبیل دالیل اجتماعی، فرھنگی وجود می

توان گفت اند. میو مذھبی، سیاسی و اقتصادی و ... سھیم

ھای خاص خود را دارد کھ با گذشت ھر سبک شعری، ویژگی

زمان رشد کرده، در میان شاعران آن سبک رواج پیدا 

 ).2: 1390(طاھری روشتی،  »کندمی

کی از ابزارھای مھم در بررسی سبکی ھر اثر ادبی، ی«

ھای زبانی، ادبی و فکری آن اثر است کھ با تعیین شاخصھ

ھای دقیق آماری، جایگاه و اھمیت نوشتھ را بیش از داده

کنند. در واقع تبیین سبک نوشتاری براساس تر میپیش روشن
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ھای آماری، نشان دھنده زیرساخت و روساخت ھنر صاحب داده

(طایفی  »ھای برجستھ نوشتھ استسبک و اثبات کننده ویژگی

 ). 209: 1390و کمالخانی، 

ی یک اثر سھ سطح زبانی، فکری و شناختدر بررسی سبک«

گیرد. سطح زبانی، مقولھ ادبی مورد بررسی قرار می

تر ای است، از این رو آن را بھ سھ سطح کوچکگسترده

کنند. در سطح آوایی، متن آوایی، لغوی و نحوی تقسیم می

شود. موسیقی بیرونی آفرین بررسی میحاظ ابزار موسیقیبھ ل

شود. موسیقی از بررسی وزن و قافیھ و ردیف معلوم می

درونی متن بھ وسیلھ صنایع بدیع لفظی از قبیل انواع 

(شمیسا،  »آیدسجع، انواع جناس و انواع تکرار بھ وجود می

در سطح لغوی، درصد لغات فارسی و عربی، «). 153: 1380

گرایی، نوع گزینش ت بیگانھ مثال ترکی یا مغولی، کھنلغا

واژه با توجھ بھ محور جانشینی، وسعت یا قلت واژگان و 

سطح نحوی ھم «). 154: 1380(شمیسا،  »شود... بررسی می

ھای جملھ را از نظر محور ھمنشینی و دقت در ساخت

غیرمتعارف، کوتاه یا بلند بودن جمالت، کاربردھای کھن 

: 1380(شمیسا،  »دھدو ... مورد تحلیل قرار میدستوری 

در سطح فکری، افکار درونی شاعر، احساسات وی و «). 155

شود و در دیدگاه او نسبت بھ مسائل پیرامون بررسی می

نھایت، بسامد لغاتی کھ در معانی ثانویھ بھ کار 

اند، مسائل علم بیان از قبیل تشبیھ، استعاره، سمبل رفتھ

ھای ھنری طور کلی زبان ادبی اثر و انحراف و کنایھ و بھ

 »دھندو خالقیت ادبی در زبان، سطح ادبی را تشکیل می

 ).158: 1380(شمیسا، 

شناسانھ بھ بر این اساس در این پژوھش با نگاھی سبک

دیوان امیرحسن دھلوی، اشعار وی در سھ سطح زبانی، ادبی 

 و فکری مورد بررسی قرار خواھد گرفت.
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 رت تحقیقضرو -1-3

شناسی دانش نوینی است کھ بھ معنی دقیق و علمی آن سبک

رود. بررسی مفاھیم سبک شناسی بھ شمار میھای زباناز شعبھ

شناسی آثار شعرا و نویسندگان از آن جھت اھمیت و سبک

دارد کھ بدون توجھ بھ این مفاھیم، تاریخ ادبیات تنھا 

رمندان ختم نامھ و صورت اسامی آثار ھنبھ بیان زندگی

بندی و مقایسھ آنھا، خواھد شد و تحلیل آثار، طبقھ

اتی کھ تأثیرھای میان آثار و ھا و تفاوتدریافت شباھت

شعرا و نویسندگان از معاصرین یا پیشینیان خود 

شود. با توجھ بھ اینکھ اند، نادیده گرفتھ میگرفتھ

امیرحسن دھلوی از جملھ شاعران ناآشنا در عرصھ شعر و 

شناخت بیشتر این  بھ منظورب فارسی است، انجام پژوھشی اد

 نماید.شناختی اشعار او ضروری میشاعر و سبک

 

 االت تحقیقسؤ -1-4

ساز دھلوی در سھ سطح زبانی، ھای سبکترین ویژگیمھم -1

 ادبی و فکری چیست؟

ھایی در شعر او از نظر چھ لغات، اصطالحات و معنی -2

 بسامد، قابل توجھ است؟

موسیقی درونی، کناری و بیرونی در دیوان او چگونھ  -3

 است؟

 

 ف تحقیقھد -1-5

در این پژوھش تالش بر این است کھ از طریق بررسی 

اشعار امیرحسن دھلوی از لحاظ خصایص فکری، زبانی و ادبی 

 ھای سبکی شعر او دست پیدا کرد.بھ ویژگی
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 مواد و روش تحقیق -1-6

 –روش اجرای آن، توصیفی نوع پژوھش بنیادی بوده و 

ای است. بھ این ترتیب کھ ابتدا در مورد خود کتابخانھ

شاعر و آثار وی، اطالعاتی بھ دست آورده و سپس  اشعار او 

در سھ سطح زبانی (شامل آوایی، واژگانی و نحوی)، فکری و 

ھای آن مورد تجزیھ و تحلیل قرار خواھد ادبی و ویژگی

برداری شده و در ج و فیشگرفت. مطالب مربوط، استخرا

پایان این نتایج توضیح داده خواھد شد و در صورت نیاز، 

 با آمار و جداول تبیین خواھد گردید.

 

 تحقیق یپیشینھ -1-7 

با توجھ بھ اینکھ امیرحسن دھلوی از زمره شاعرانی 

ی شعر و ادب شناسانده شده است، است کھ کمتر بھ جامعھ

ناآشنا بودن این شاعر توان گفت یکی از عوامل می

این شاعر و  یگرانقدر، نبود پژوھش و تحقیقات الزم درباره

شود کھ مطالعات شاعری اوست. بدین ترتیب مشخص می یشیوه

نامھ در این چندانی چھ در قالب کتاب و چھ در قالب پایان

باره انجام نشده است و آثاری ھم کھ وجود دارد، بیشتر 

وی است. بنابراین در ادامھ بھ  پیرامون شرح حال و آثار

شناسی موارد اندکی کھ دیوان وی را از جھاتی غیر از سبک

 گردد:اند، اشاره میمورد پژوھش قرار داده

 ھا و با رجوع بھ تذكره پوستکار در پژوھش خود

ھاي تاریخ ادبیات بھ شرح احوال این شاعر كتاب

و  هدادمورد بررسي قرار  راو دیوان او است پرداختھ 

توضیح را  واژگان و تركیبات خاص و نادر و مشكل آن

 ).2: 1388(پوستکار،  داده است

 ھای شعری امیرحسن واثق عباسی در مقالھ خود، ویژگی

ات رتأثدھلوی را مورد بررسی قرار داده و معتقد است 



7 
 

ھای مختلف واژگانی، امیرحسن از سعدی شیرازی، جنبھ

ھای مایھمضامین و بنسازی، زیباشناختی، عروضی، ترکیب

 ).191: 1390گیرد (واثق عباسی، شعری آنھا را دربرمی
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9 
 

 ھای شعر و ادب در قرن ھفتم و ھشتمویژگی -2-1

ھا در دوره وضع ادب فارسى نیز مانند دیگر دانش«

 و است مغایر کامال�  آن بر مقدم یبا دوره ھشتمو  ھفتم

 احوال بھ ناسازگار عھدى ھم روى بر را عھد نای باید

 یھشعر فارسى جنب ،در این دوره. دانست علوم و ادبیات

 زبان زیرا ،داد دست از حدى تا را خود دربارى نیرومند

 نبود فارسى زبان عھد این در ایران مرکزى و اصلى حکومت

 و التفاتى فارسى ادب و زبان بھ مرکزى حکومت طبعا�  و

 و اصلى دربارھاى در نثر و شعر جھت بدین .شتندا عنایتى

مورد توجھ بود و بلکھ بیشتر  ترکم حکومت بزرگ مرکزھاى

در دربارھاى کوچک ناپایدار باقى ماند و با این کیفیت 

تاد و نظم و نثر بازار شعر و ادب از رونق و رواج اف

 یھمھ با لیکن درباري، تا یافت عمومى یھپارسى بیشتر جنب

 این در هر� بالم مدحى شعر کھ کرد تصور نباید الاحو این

بارى و کم رونق شدن شعر در دیگر طرف از. شد ضعیف عھد

 از ،داشت عرفانى یا و ذوقى یھرواج اشعارى کھ بیشتر جنب

. بود آورزیان اىدرجھ تا دیگر جھت از و سودمند حیث یک

 دربارى ادبیات خشک قیدھاى از شاعر ساختن رھا آن یهفاید

 اختراع و ابتکار و ذوقى کارھاى بھ او ساختن سرگرم و

اشتن قیدھاى دشوار ادبى براى شاخص برد ،آن زیان و بود

دى کھ داوطلب اتعدر عالم شعر و ادب میان شاعران و شدن د

ھاى ادبى با شدند. با این ھمھ سنتورود بھ دربارھا مى

 یوسیلھبھ بلکھ ،نگردید متروک یکباره مغول یھحمل

  آنان شدگان تربیت و شاگردان و ھفتم قرن آغاز استادان
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 میان از مغول یھشعر مدحى یا شعر دربارى با حمل«

 بر و ماند باقى ضعف این در ھامدت و شد ضعیف بلکھ ،نرفت

 پیشین ھاىدوره در کھ سرائيقصیده رواج از طبعا�  آن اثر

سرایان بزرگى و قصیده شد کاستھ بود، شعر اول طراز نوع

تابع روش متقدمان بودند و  ،کھ در این دوره پیدا شدند

ھاى معروف سنائى و ھم�ت آنان مصروف بر استقبال قصیده

انورى و خاقانى و م�جیر و نظایر آنان بود و بھ ھمین جھت 

 سرایانقصیده یهشتم بھ شیوگوى قرن ھسبک شاعران قصیده

رن ھفتم متمایل بود و این ق آغاز و ششم قرن آخرھاى بزرگ

 یهھاى آنان و حتى بھ استفادمضمون پیروى بھ تکرار

 ،بردندمى کاربھ  متقدمین کھ لفظى ھاىقالب از مستقیم

 ).319(ھمان،  »شد منجر

بھ ھمان نسبت کھ در قرن ھفتم و ھشتم قصیده از «

اه پیشرفت غزل ر ،رفتشعر فارسى بھ عقب مى ردیف اول

دو نوع غزل عاشقانھ و  ،تمھف یهسپرد. در ابتداى سدمى

 غزل آغاز قرن ھفتم را یابیم.عارفانھ را در راه کمال مى

 نیشابوري، یهکمال، باید در دیوان شاعر شورید بھ تمام و

 بھ سعدى یھوسیلبھ عاشقانھ غزل چنانکھھم ؛یافت عطار

ھاى تا بخش بزرگى از قرن ھفتم غزل .رسید خود لکما

عارفانھ و عاشقانھ، جز در سخن بعضى از شاعران کھ چاشنى 

ولى از آن  ،از عرفان پذیرفتھ بودند، از یکدیگر جدا بود

پس این دو نوع غزل با ھم درآمیخت و از این آمیزش 

ھاى عالى بھ ظھور پیوست و اندیشھ اى نو در غزلشیوه

ھاى وعظى و حکمى با زبان لطیف شاعران و نکتھعرفانى 

ھاى بینیم در غزلگوى ھمراه شد و از اینجا است کھ مىغزل

خواجو و  اى وشاعرانى چون امیرخسرو ِدھلوى و ا�و�ح�دى مراغھ

 با حکیمانھ و صوفیان یھعماد و حافظ فکرھاى پخت

 شیوه این و است ھمراه عاشقانھ و شاعرانھ عالى ھاىعاطفھ

 ،بخشید ىرھای یکنواختى و ابتذال از را فارسى غزل کھ
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فظ شیرازى بھ حد اعالء کمال لغیب حاالسان سخن در مخصوصا� 

 ).320-321(ھمان،  »رسید

 استیکی از شاعران بزرگ این دوره، امیرحسن دھلوی 

و در جھان شعر و بوده  از ناموران سرزمین شبھ قارهکھ 

سعدی «و بھ است آورده  ای بھ دستالعادهسخن مھارت فوق

 ه است.معروف گردید» ھندوستان

 

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

ن جری توسط مجاھداشعر فارسی در اوایل قرن پنجم ھ«

ایرانی در قیادت غزنویان وارد شبھ قاره پاکستان و ھند 

گردید و تحت سرپرستی پادشاھان خانواده غزنویھ و غوریھ 

ن دھلی توسعھ یافت. در این مدت، تعداد کثیری از و سالطی

زبان بھ این سرزمین رو آورده در نواحی شعرای فارسی

مختلف آن سکونت اختیار نمودند و اشعار و افکار بدیع 

خود را در حضور پادشاھان ھنرپرور و شعردوست پیشکش 

ھای گرانبھایی اندوختند و آثار گرانبھای خود نموده صلھ

 ست بھ یادگار گذاشتند.ا باقی را تا جھان

در  بدایونیکی از ناموران سرزمین شبھ قاره کھ در 

تولد یافت و در جھان شعر و سخن مھارت  650حدود سال 

معروف » انسعدی ھندوست«ای بھ دست آورده و بھ العادهفوق

الد�ین سعدى ھندوستان)، امیر نجمگردید، حسن دھلوی بود. (

گوى ھندوستان در بزرگ پارسى عرانبن عالء سجزى از شاحسن

خسرو طراز امیرجرى و در علو� مقام ھمھفتم و ھشتم ھ قرن

ست معاصر و معاشر و مصاحب او است. غالبا� از ودھلوى و د

اند کھ با خواجھ یاد کرده  سنجري جاى سجزى او بھ

الد�ین حسن معروف بھ سنجرى اشتباه شده است. بھ ھر معین

باید چنین  ،براى امیر حسن صحیح باشد  يسجز حال اگر نسبت 

 پنداشت کھ نیاکان وى از جملھ مھاجران ایرانى 
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