ریختشناسی و عناصر زینتی عرفانی
اشعار امیر خسرو دهلوی
نرگس
دکتر عباسعلی

یدی*

وفایی**

چکیده
امیر خسرر هلو ی به هلیل محل جغرافیایی زندگیش که هر خارج از ایران هر لند ستان ب هه ،آثارش آن سان که باید
شرراید م ره ت جه بررسرری قرار نگرفته محققان هر نقد لای خ ه به ندرت به آن لا اشرراره کرهه اند هر لند نیز محققان،
اکثراً آثار لندی زبان شرارر را بررسریده اند؛ هرحالی که امیر خسرر هلو ی یکی از شراخ

لای مهم ه اهبیات رظیم مشرق

زمین ،یعنی فارسی لندی محس ب می ش ه آثارش مفالیم کویدی اهبیات کالسیک فارسی را هر بر هاره.
با ت جه به نقش امیر خسررر

اشررعار ا هر گسررترش اهبیات فارسری ،بررسری آثارش بسریار مهم به نظر می رسررد .هر این

پژ لش آثار امیر خسرر از نظر شرکل هالر لن نین از نظر هر ننایه محت ی م ره بررسی هقیق قرار گرفته اند

یژگی

اشعار ا با نگالی به آرایه لای اهبی (که بیشتر از تشبیه کنایه استفاهه کرهه است) ،بدیع بیان سیستم متریکی(رر ض)
قافیه رهیف ،هر تراز ی نقد قرار گرفته شی ه خاص ا به ننایش گذاشته شده است.

واژههای کلیدی
شکل ،هر ننایه ،فارسی ،لندی ،امیرخسر

* دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ساوه ،ساوه ،ایران.
** دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،تهران ،ایران.
تاریخ دریافت2931/21/12 :

تاریخ پذیرش2939/1/12 :

مقدمه
زبان و ادبیات فارسی هند که پیدایش آن با هجوم مسلمانان به سرزمین هند و تأیید زبان فارسی به عنوان زبان رسمی هند
به وجود آمد ،نُه قرن در عرصة ادبی شمال هند شکوفه میداد .این ادبیات که از لحاظ زبان و محتوا برای اکثر هندیان نامفهوم
بود ،در آغاز چندان مورد بررسیی منددان هندی قرار نمیگرفت ،در حالی که ایرانشناسان آن را «جعل و تدلیدی از آثار اصیل
شیییراز و اصییفهان» 2میدانسییتند .به همین طاطر ،آثار یکی از بهترین نمایندگان این ادبیات ،یعنی امیرطسییرو دهلوی  122ی
 ،)512بسییار دیر مورد توجه ،بررسیی و عالقة محددان قرار گرفت .در ایران نیز آثار این شاعر طوب تا مدتها بررسی نشده
بود ،چون از نظر جغرافیایی ،امیرطسیرو شیاعر سیرزمین هندوستان محسوب میشد .شاید به همین دلیل است که هنوز هم با
گذشیت سیالها و آشیکار شدن اهمیت او ،انتشار دیوان مجموعه آثار) امیرطسرو در ایران طیلی محدود بوده است .در ایران
برای اولینبار دیوان او در سال  )2911 2399و بعداً فدط در سال  )2991 1111به چاپ رسیده است.
محددان هندی س.آخ ،پ .پانچال ،ب .تیواری) اکثر آثار هندی زبان شاعر را بررسی کردهاند و در نددهای طود به ندرت
به اشییعار پارسییی زبان او اشییاره میکنند .مثالً تحدیق دکتر چندر شیییکهر و م.شییبلی نعمانی) .در میان آثار شییر شییناس یان و
ایرانشییناسییان ،آثار امیرطسییرو دهلوی من بق با روند ادبی قرون وسیی ی بررسییی میشییود .رک :گ .آلیف ،ن .گلبوف ،آ.
کریمسیییکی ،یا .ری)کا) یا در زمره پشوهشهای سیییبن هندی در ادبیات فارسیییی کر میشیییود .در کارهای آ .بلدیرف ،ن.
پریگارین ،س .شییمیسییا) .برطی از باعدهای آثار هنری امیرطسییرو دهلوی در کارهای تحدیدی ات .بسرتتسلی مدایسییة طمسییة
امیرطسرو دهلوی با طمسة نظامی) ،آ .ستاریکُوا پذیرش نفو هندی در مثنوی «هشت بهشت») ،گ .تویچیسوا سیستم متریکی
غزلیات امیرطسیرو) ،آ .شیاماتاوا پرسیش از اصیالت آثار هندی زبان شیاعر) مورد بررسی قرار گرفتهاند .اما دیوان امیرطسرو
دهلوی توسط اینان نیز به طور کامل و جدی مورد بررسی و تحدیق قرار نگرفته است
امیرطسرو دهلوی یکی از مهمترین شاطصها در دو ادبیات عظیم مشر  ،یعنی فارسی و هندی محسوب میشود .عواملی
که عالقة ما را به آثار امیرطسرو بیشتر میکنند ،عبارتند از:
 دو زبانی بودن شاعر؛ سهم او در توسعة غزل به عنوان ین نوع ادبی؛ -ایجاد غنا در انواع ادبی فارسی با محتوا و زبان هندی غزلیات «رنگین» ،اشعار

«ماکارونیکی»)1

بنیانگذاری اشعار «نظیر» که بعدها سرودن آن در ادبیات کشورهای آسیای میانه و صغیر گسترش پیدا کرد؛ توسعة موضوعات نظم فارسی.با توجه به ندش امیرطسییرو دهلوی در گسییترش ادبیات فارسییی و اشییعار او به زبان هندی ،بررسییی آثار او مهم به نظر
میرسد.
وقتی اشیعار امیرطسیرو دهلوی را از لحاظ روش ویش شاعر بررسی میکنیم ،باید مفاهیم کلیدی ادبیات کالسین عربی ی
پارسی را در نظر بگیریم .از جملة این مفاهیم ،آرایه های ادبی بدیع) ،تئوری سیستم متریکی عروض) و قافیه هستند .سیستم
تصویرآفرینی شاعر ،بخش جدانشدنی سبن ایدهای 9او به شمار میرود.
محددان و شیر شیناسیانی که رسیاقت قرون وس ایی و اشعار عربی یییی پارسی را ترجمه و شر کردهاند ،عبارتند از :آ.
2 - Mirza W. M. The Life and Works of Amir Khusrau / Wahid Mirza.– Delhi, 1974.– P. i.

 - 1به زبان ایتالیایی  macaronismoــ نوعی شعر که در آن برای طنز چند تا زبان مختلف مخلوط شدهاند.
9- Ideostyle

برتتلی ،ای .کراچکوفسیکی ،ر .موسیولمانکولوف ،م .رسیسینتر ،ن .چالیساوا .فنون شاعری امیرطسرو دهلوی را پ .گرینتستر ،آ.
کودتلین ،د .لیخاچوف ،ب .شیییدفار بیش از دیگران توضییید دادهاند .در پشوهشهای س .زامانیان ،د .فرولوف ،ن .طانلری نیز
میتوان تحلیل بعضی از باعدهای فنون شاعری امیرطسرو را پیدا کرد.
غزلیات امیرطسرو دهلوی ،م ابق با اصولی که در رساقت عربی ـــــــ پارسی قرون وس ی آمدهاند ،تحت تأثیر صوفیسم که
یکی از عوامل گسیترش ادبیات کالسین پارسی است ،سروده شدهاند .اصول نظم عربی که بعداً وارد ادبیات پارسی شدند ،در
قرن نُهم میالدی شییکل گرفتند .توسییعة این اصییول به دو جهت موازی ــــــــــ قرآنی بر پایة تفسیییر قرآن و حدی( الرومانی،
الجارجانی) و ادبی یییییی ی انتدادی العسکری ،ابنرشین ،الموتاض) بود .فنون شاعری پارسی در قرن یازدهم میالدی بر اساس
عربی به وجود آمد .نویسیندگان اولین رساقت به فارسی رادویانی ،وطواط) به آرایههای ادبی و شکل توجه میکردند .اما در
تحدیق شیمی قیی رازی قرن سییزدهم میالدی) برای اولینبار هر سیه بخش نظم کالسیین دیده میشوند؛ آرایههای ادبی،
سیستم متریکی و ردیف .محددان بعدی در کارهایشان تا حدودی پشوهش شمی قیی رازی را بازگویی کردند.
اگر بخواهیم راجع به آرایههای ادبی ،بدیع و بیان مورد عالقة دهلوی صییحبت کنیم ،او بیشییتر از تشییبیه و کنایه اسییتفاده
میکرده است؛ مثالً «ساقی طورشیدوش» دهلوی)2912:612 ،که در اینجا ساقی مشبّه) با طورشید مشبّه به) به وسیلة حرف
اضییافی «وش» مرتبط میشییود .امّا معموقً امیرطسییرو حرف اضییافه را به کار نمیبرد ،به همین طاطر به تشییبیهات او «بلیغ»
میگویند.
از آرایههای لفظی در اشعار دهلوی «جناس» کاربرد بسیاری دارد:
هندوان را مرده سوزند این چنین زنده مسوز

بنده طسرو را که ترک است آطر او هندوی توست

دهلوی ،ص)19
با کمن ایهام کلمة «هندو» ،که به جز «سیاکن هندوسیتان» ،معنی «غالم» و «برده» را هم دارد ،شیاعر راجع به اصلیت طود
میگوید .مادر او هندو و پدر او ترک بودند).
از لحاظ آرایههای معنوی ،غزلیات امیرطسرو دهلوی سرشار از «مراعات نظیر»« ،تلمید» و «ایهام» است:
کشتیام زان زلف و رخ کآرایش آن را مدام

شانه بر پشت تو و آیینه بر زانوی توست

همان)19 :
معنی مراعات نظیر ،کاربرد کلماتی از ین ردیف موضییوعی و قراردهی آنها به طور موازی در چارچوب ین بیت اسییت.
کلمات «زلف»« ،رخ» از جزئیات ظاهر نگار ،جفت موازی را با کلمات «آیینه» و «شییانه» از جزییات لوازم آرایشییی تشییکیل
میدهند.
استفاد بسیاری از آرایههای ادبی که بر اساس اصول موازی بودن جناس ،مراعاتنظیر ،ایهام و تشبیه) ساطته میشوند ،به
آثار امیرطسیرو دهلوی عنوان «نمونة نظم کالسین طاورمیانه و آسیای صغیر» را اطتصاص داده است ،زیرا یکی از اصول این
نوع از نظم ،توازی تصاویر و تدارن ساطتار ابیات است و هنر کاربرد جناس و ایهام ،باع( زینت کالم شاعر هستند.
سییسیتم متریکی «عروض» جزء نوع نظم کوانتیتاتین بر اساس دراز و کوتاه بودن هجاها در شعر) است .سیستم متریکی
«عروض علمی» بر اسیاس سیستم کالسین توسط محددان ایرانی توسعه داده شد .فر اصلی عروض علمی با عروض پیشین
در آن اسیت که کوچنترین واحد آن «هجا» اسیت در حالی که در سییستم متریکی قرون وس ی کوچنترین واحد «حرف»
بوده اسیت .برای تشیخیص وزن بیت ،ط وط عروضی آن کشیده میشود .وزن شعر دقیق و سنجیده است و باید با اطتیارات

شاعری اطتیارات زبانی و اطتیارات وزنی) م ابدت داشته باشد.
از لحاظ نوع قافیه ،با تکرار «روی» که یکی از اصول سنّتی فن شعر گفتن عربی ییی پارسی است ،در اشعار دهلوی «رسدف»
و «وصییل» هم فراوان اسییت .مثالً در غزل شییمار 125

همان )53:کلمات «جانان»« ،بسییتان»« ،پنهان»« ،طرامان»« ،طندان»،

«جانان»« ،شیکرسیتان» و «پریشیان» قافیه هستند؛ که در آن حرف «ن» رَوی ،و «التف» قبل از «ن»« ،ردف اصلی» است .در غزل
شییمار  291همان )19 :کلمات «روی»« ،بوی»« ،پهلوی»« ،زانوی»« ،گیسییوی»« ،دلجوی»« ،ابروی»« ،موی» و «هندوی» قافیه
هستند؛ که در آن حرف «و» رَوی ،و «ی» وصل میباشند .هرچه تکرار عناصر قافیه در بیتهای بعدی بیشتر باشد ،قافیه قویتر
و مهارت شاعر غنیتر به شمار میرود.
معموقً غزلیات امیرطسیرو دهلوی دارای «ردیف»اند که قشینگی شعر را بیشتر ،معنی اصلی را عمیقتر و بیتهای پراکنده
را بیشتر به هم وصل میکند.
باید افزود در آثار امیرطسرو سبن تصویری «صوفیانة» عراقی و سبن «زینتی» هندی با هم پیوند مییابند.

بررسی درونمایه اشعار امیرخسرو
در نتیجة تحلیل غزلیات امیرطسرو دهلوی که به زبان فارسی سروده شده اند ،بر اساس عناصر تئوری فنون شعری عربی ی
پارسی ،میتوان آنها را به چهار نوع تدسیم کرد:
 2ی عشدی و معنوی
 1ی معنوی و فلسفی
 9ی درباری و اجتماعی
 6ی واسوطت
هرکدام از این انواع ،طاصیییتها و ویشگیهای طود را دارد که آنها را محددان روسییی مشییخص و بررسییی کردهاند .در
غزلیات عشییدی یییی معنوی ،آمیختن و در هم فرورفتن دو باعد عشییدی و معنوی) دیده میشییود ،به طوری که مرزهای آنها
مشیخص نیسیت .غزلیات امیرطسیرو سیرشیار از سیمبلهای عشیدی صوفیانه و وصف طبیعت با کاربرد لوازم و اص الحات
متیطواری هسیتند .بعضیی از غزلیات عشدی یییی معنوی او شامل باعد شهوانی و هوسی هستند ،با آن که در این نوع از اشعار،
معشییو دارای رنو و بویی طدایی اسییت .بیتهایی که معنیکردن آنها در طارج از چارچوب سیینتهای معنوی امکانپذیر
نیست ،توجه طوانند اشعار امیرطسرو را جلب میکنند:
ز عارض طرّه باق کن که کار طلق درهم شد

علم بر کش ،که بر طوبانت سل انی مسلّم شد

همان)291:
طرّ روی چهره در سینت ادبی صیوفیانه سمبل عوامل جهان مادی است که مردم را از حدیدت دور میکند .شاعر معشو
طود را به انجام این کار تشیویق میکند و این طور دلیل میآورد که« :کار مردم به هم طورد ،چون از حدیدت بیطبر هستند».
عبارت «در هم شیدن» ،که معنی اصیلی آن «اض راب داشتن» و «پریشانی» است ،به سختی و غیر قابل انجام بودن کارها اشاره
میکند .به این ترتیب این عبارت را میتوان «کنایه» حسیاب کرد .همین آرایة بدیعی در مصیراع دوم هم استفاده میشود« :علم
بلند شده نشانة قدرت و قوت و در عین حال سمبل حق نگار برای تسلط بر عاشدان طود است».
غزلیات

عشیدی ــــــــ

معنوی امیرطسیرو با اسیتفاده از کلمات کتابی ،سبن عالی و عبارات تصویری بسیار سروده شدهاند.

آرایههای ادبی مثل «تشیبیه»« ،کنایه»« ،استعار مصرحه»« ،ایهام» و همچنین فنون بدیعی «جناس تام»« ،تلمید» و «مراعاتنظیر»

در این نوع از غزلیات امیر طسرو بسیار است.
زبان امیرطسرو در غزلیات معنوی یی فلسفی از لحاظ سمبلی و تصویری بودن ،شبیه زبان غزلیات عشدی ی معنوی است.
ولی در این نوع غزلیات ،عبارات مربوط به شرابطواری فراوان هستند .در غزلیات معنوی ی ی فلسفی تصویر معشو مشاهده
نمیشیود و موضیوع عشدی طیلی ضعیف میگردد .در این جا به جای زجر و رنج عاشق ،تفکرات فلسفی را میبینیم؛ قهرمان
عاشق رنجور به پیر عاقل و پند دهنده تبدیل میشود:
چراغ عیش بر افروز از شراب که زود

شود ز دست تو رغبت چو روغن بلسان

همان)653 :
شیییاعر طواننده را دعوت میکند برای قدردانی وقت و دقایق ،و برای لذّت بردن از هر لحظة زندگی زودگذر .ایدهآلهای
هندونیستی با این بیت معروف رودکی هماهنو هستند:
شاد

زی

با

سیاه

چشمان

شاد

که جهان جهان نیست جز فسانه و باد

صفا)992 :2952 ،
ویشگی اصیلی غزلیاتی که ما جزء بخش اشعار درباری و اجتماعی حسابشان کردیم ،طودداری احساسی و عدم روبهرویی
«عاشق ــــــ معشو » است که همین موضوع هم منجر به تثبیت و تغییرناپذیری تصاویر و موضوعات یکنواطت شده است .این
نوع غزل ،سیینن شییعر درباری قرون نُهم و دهم را دنبال میکند ،که ویشگی آن یکنواطتی و الگوی ثابت تشییبیه و اسییتعارات
است .عناصر صوفیانه که در این نوع غزل دیده میشوند ،ندش زینتی ،و نه معنایی ،دارند.
غزلییات درباری ،زیبایی ظاهر نگار را توصییییف میکنند ،نه اسیییتعداد و توانایی او را؛ یعنی برعکیس آنچه که در غزلیات
عشیدی یییی معنوی هست .آنها در سبن زینتی با استفاده از کلمات کمیاب و نادر سروده میشوند .کاربرد «تشبیه»« ،استعاره»،
«کنایه» و «ایهام» در این غزلیات بسیار است:
لعل لبت به چاشنی از انگبین به است

رشن رطت به نازکی از یاسمین به است

دهلوی ،همان)212 :
طبق سینّت ،رنو لب معشو با لعل و طعم آن با شکر و عسل مدایسه میشوند .در چارچوب این سنّت ،شاعر معشو را
طوری توصییف میکند که او دارای لبان قرمز مثل لعل و شییرین ،با چهر سی)ید و ل یف و اندام ظریف مثل سییرو است .در
مصییراع اول دو تشییبیه را میبینیم :لب از نظر رنو با لعل تشییبیه بلیغ اضییافی) ،و از نظر شیییرین بودن با عسییل تشییبیه بلیغ
اسینادی) مدایسیه میشیوند .لبان معشیو شیرینتر از طعم عسل است همانطور که رخ او ظریفتر از یاسمین است .به این
ترتیب این بیت دارای «تشبیه تفضیلی» تشبیه با برتری) است.
در غزلیاتی که در پشوهشهای محددان کشیورهای شوروی سابق «واسوطت» نام گرفتهاند ،عشق نماد بار سخت ،عذاب و
آزار است و عاشق تحت شکنجة این احساس قرار میگیرد؛ امّا در روابط عاشق و معشو  ،ظلم معشو نسبت به عاشق ،ندش
کمرنوتری دارد .فکر اصییلی این نوع از غزلیات ،تعریف بدبختیهای زندگی معشییو اسییت .ویشگیهای غزلیات واسییوطتی
عبارتند از :رئالیسیم ،بیان درد و اندوه ،کاهش کاربرد آرایههای ادبی یا عدم اسیتفاده از آنها ،استفاده از زبان ساده و نزدین به
زبان گفتاری .صنایع بدیعی مورد استفاده در این نوع از غزلیات شامل «کنایه»« ،جناس تام»« ،مجاز» و «تضاد» میباشند:
ای

نسیم

صبحدم

یارم

کجاست

غم ز حد بگذشت غمطوارم کجاست

همان)31 :

در این بیت ،احسیاس غم ،اندوه و بیچارگی دیده میشود .بیان آن مختصر است و وزن بیت رمل) کوتاه است که این در
غزلیات امیرطسییرو دهلوی کمیاب اسییت .حداقل اسییتفاده از آرایههای ادبی هم در این بیت مشییاهده میشییود .به این ترتیب
میتوان گفت این بیت نزدین به بیتهای واسوطتی است هرچند از سختیهای معشو به روشنی سخن نگفته باشد.
آثار امیرطسرو دهلوی که نمونة سبن عراقی به شمار میرود ،تحت نفو تصوف قرار دارد .اشعار او سرشار از سمبلها و
تصیاویر میباشیند .گرایش شیاعر به این سبن ناشی از عضویت طوقنیمدّت امیرطسرو دهلوی در یکی از گروههای صوفی
یعنی «چیشتیه» است .سه موضوع اصلی اشعار امیرطسرو که شامل سمبلهای معنوی زبان شاعری او هستند ،عبارتند از:
موضییوع عشییق که کلمات کلیدی آن« ،محبّت»« ،عشییق»« ،یار»« ،بت» و ...اسییت و همچنین ظاهر معشییو یعنی «زلف»،
«لب»« ،رخ» و غیره را توصیف میکند)؛
موضوع شرابطواری که کلمات کلیدی آن شیشه و ظروف شراب ،محل شرابطواری و شرکتکنندگان در این روند را
وصف میکند« :باده»« ،جام»« ،ساقی»« ،متیخواره»« ،طرابات» و غیره)؛
طبیعت که کلمات کلیدی و سمبلهای این موضوع شامل «بهار»« ،بوستان»« ،سرو»« ،بالبال» و غیره هستند).
در غزلیات پارسییزبان امیرطسیرو دهلوی هم مثل نظم سبن عراقی پرستش معشو همان پرستش طدا است .اما در آثار
هندیزبان طود ،شیاعر از این الگو دور میشود و استاد روحانی طود نظامالدین اولیاء) را پشت تصویر معشو میگذارد .به
این ترتیب امیرطسرو دهلوی طدا را در شکل استاد طود میپرستد:
من طسرو) قربان تو میروم ،نظامالدّین!
من عروس تو شدم ،فدط با ین نگاه به چشمانت
پشیت تصویر زن زیبایی که با نظامالدین ازدواج میکند ،طود شاعر است .این ندشها و ارتباطها به نفو ویشنوئیسم 6در
دیدگاه دهلوی اشیاره میکنند .در حالی که در سینّت ،عاشییق ،زن ،و معشییو  ،مرد اسییت .به عنوان مثال ،میتوان از بازیهای
معنوی «کریشیینا» با چوپانان ــــــــ زنان نام برد ،که نماد کوشییش رو برای وصییل با طدا هسییتند .به این ترتیب« ،ازدواج» نماد
«اتصال» معنوی شاگرد و استاد ،و عمیقتر از آن ،نماد وصل رو و طدا است.
محتوای آزاد و اسیتفاده از «ازدواج» به عنوان نماد معنوی ،به اشعار صوفیانة هندی زبان امیرطسرو دهلوی و به طصوص
به اشعار «قوّالی» او) احساس شادی و نشاط میبخشد .تباین آنها با غزلیات عشدی ی معنوی او چشمگیر است.
ویشگی آثار هندی زبان امیرطسیرو دوبیتیها و سیرودها) ،آمیختن آنها با تصاویر سنّتی هندی اردک نر و ماده که سمبل
جدایی دو عاشیق اسیت ،یا تصیویر «تیالک» ،نشیانة مخصیوصیی که طیّ مراسیم تشیریفاتی روی پیشییانی میگذارند ،سمبل
مخصوص هندوئیسم) است.
در نتیجة تحدیق دربار ویشگیهای معنایی و سییبکی آثار امیرطسییرو دهلوی توسییط شییر شییناس اوکراینی« ،آناسییتاسیییا
کولین» ،اتصیال نظم او با نظم سبن هندی روشن میشود .با این که از لحاظ زمانی امیرطسرو دهلوی عضو کهکشان شاعران
سیبن عراقی در ادبیات فارسیی قرنهای سییزدهم تا شیانزدهم میالدی) اسیت ،بسیاری از محددان آثار او را به عنوان نمونة
ابتدایی سییبن هندی قرنهای شییانزدهم تا هجدهم میالدی) به حسییاب میآورند .به نظر آنها ،نظم سییخت و سییرشییار از
آرایههای ادبی سیبن هندی ،شیروع طود را در سبن «زینتی» قلم امیرطسرو دهلوی پیدا میکند .عالوه بر این ،اطتراع تئوری
سیبن جدید شیاعری که تا حدّی در رسالة «اعجازس طسروی» و در پیشگفتار دیوان «قرائت الکمال» آمده است ،به او منصوب
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میگردد.
از میان ویشگیهای «سیبن جدید» امیرطسیرو ،میتوان از اسیتفاده از «ایهام» و «طیال» نام برد ،که بعداً بخش اصلی سبن
هندی شده است .باید افزود که طود شاعر استفاده از این صنایع بدیعی را جزء رتبههای عالی مهارت شعری میدانست .نکات
مذکور و همچنین استفاده از فنّ بدیعی «جناس»  ،انزوای ابیات از نظر معنی ،استعارات زبان شعری ،کاربرد تصاویر و تمثیالت
سییخت ،آثار منظوم امیرطسییرو را به غزلیات شییاعران اواطر قرون وس ی ی نزدین میکند .به عنوان مثال ،بیت یر را بررسییی
میکنیم:
ماییم سرزده قلمی کز پی ط ش

نامه

سیاه

کاغذین

پیرهنی

به

است

دهلوی ،همان)212 :
تمام عاشیدان معشیو معنوی طدا) با ضیمیر «ما» جمع بسته شدهاند .شاعر آنها را با نتی قلم مدایسه میکند تشبیه بلیغ
اسینادی) .کلمة «سیرزده» به معنی «سیر باریده» اسیت ولی دارای معنی «ناراحت» و «بیچاره» هم هست ایهام) .تصویر «پیرهن
کاغذین» طواننده را به سینّت دیرینة پارسیی برمیگرداند؛ وقتی که شیخص آسیبدیده میطواست نزد شاه شکایت ببرد تا او
ظالم را تنبیه کند ،پیراهنی کاغذی درفش داد) را بر تن میکرد و روی آن موضییوع را بیان مینمود .به این صییورت ،تصییویر
«پیرهن کاغذین» تمثیل درطواسیت برای تنبیه معشیو به طاطر انجام جرم نسیبت به گنهکاران نامه سیاه) است .طبق سنّت،
نگار معشوقان طود را آزار میدهد ،و ما آنها را با گنهکاران آسیبدیده مدایسه میکنیم.
به طاطر شیکوه و جلو «دتکوریس» اشعار امیرطسرو دهلوی ،محدق «یان ری)کا» سبن او را «باروکی» نامید؛ سبن هندی در
ادبیات فارسی از لحاظ زینت باشکوه آن ،اغلب با سبن باروک در سنت اروپایی مدایسه میشود.
امیرطسیرو دهلوی به عنوان شیاعری درباری ،در سیرودن قصیاید مدحی مهارت زیادی نشان میداد ،اما قصاید فلسفی و
اطالقی نیز میگفت که اینها با الزاماتی که در رسیییاقت پارسیییی قرون وسیی ی آمده ،به طور کلی م ابدت دارند :سیییاطتار
کالسیین تشبیب ،تخلص ،مد  ،فخر) ،سیستم سنتی قافیهگذاری ،تعداد بیت از  92تا  33و غیره .رباعیات امیرطسرو دهلوی
هم انواع موضیوعات را فرا میگیرند :فلسیفی ،مذهبی ،عشدی .ساطتار آنها نیز با اصول رسالت شعر فارسی هماهنو هستند.
کاربرد «هزج»).
با آن که «طمسة» امیرطسرو دهلوی آثار نظامی را به عنوان الگو قرار داده است ،قالب و محتوای «طمسة» نظامی را تدلید
کرده بود) ،مثنوی امیرطسیرو دارای روانشیناسیی عمیقتر و رومانتیسیم بیشیتری در تصاویر قهرمانان است .در عین حال باعد
فلسفی و اجتماعی اشعار امیرطسرو دهلوی کمرنوتر از آثار نظامی به شمار میرود .شاعر درباری ما یعنی امیرطسرو دهلوی،
شاه طسرو و بهرام گور را به عنوان قهرمانان ایدهآل توصیف میکند تا بر عالءالدین حیلجی حامی علم و ادب) تأثیر بگذارد.
در مثنوی «نه سی)هر» بخش سوم توجه طواننده را جلب میکند .در آن بخش ،امیرطسرو برتری هند بر کشورهای دیگر را
توصییییف میکنید و اطالعیات طوبی راجع بیه زبیانهای هند دارد .بعد از مناظره راجع به برتری زبانهای هند به این نتیجه
میرسد که:
این است زبانی به صفت دَر دارّی

کم

از

عربی

و

برتر

از دارّ

دَری

2

که این بیت در سیتایش زبان سیانسیکریت سیروده شده است .امیرطسرو دهلوی زیبایی و نایابی کشور هند ،موسیدی آن،
گوناگونی زبانها ،طبیعت بینظیر و معماری غنی دهلی را بیان میکند که این نشانگر وطنپرستی شاعر است.
2 - Цит. по: Mirza W. M. The Life and Works of Amir Khusrau / Wahid Mirza. – Delhi, 1974. – P. 185.

در قرن سییزدهم میالدی نوع جدید غزل ،از ترکیب سنن درباری و صوفیانه به وجود آمد .محددان به این نتیجه رسیدهاند
که شیکلگیری این نوع غزل در آثار امیرطسیرو دهلوی صیورت گرفت .امیرطسرو نوع جدید غزل را بر اساس سنّت استادان
قبلی طاقانی ،سیعدی و )...اطتراع میکند .این نوع در مرز غزل «تمیز» 1سعدی و غزل «معنوی» موقنا جایگاه طود را مییابد.
امیرطسیرو دهلوی به غزلیات باشیکوه سیعدی آنچه که کم داشت را به قول پشوهشگر معروف «و .میرزا» :دیوانگی ،شهوت،
هوس و تمایالت جنسی) اضافه کرد .از لحاظ معنوی هم دو طط عشدی و معنوی) در آثار او آشکار هستند و در اکثر اوقات
آمیخته میشییوند .این روند اتصییال باعد عشییدی و معنوی در غزلیات حاف

قرن پانزدهم میالدی) به اوج طود رسیییده بود.

موضیوع طبیعت مناظر و توصییف جشن نوروز) ،که در اولین آثار  5شاعر دیده میشود ،در کنار دیگر آثارش اهمیت طود را
از دست میدهد و به صورت دتکوری برای احساسات عاشق استفاده میشود.
در میان آثار امیرطسیرو دهلوی اشیعار دو زبانی به فارسیی و هندی) توجه محددان را به طود جلب کرده است .متأسفانه
تنها غزلی که از این نوع غزل به دست ما رسیده ،غزل «ز طال مشکین» است.
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نتیجه
آثار امیرطسیرو دهلوی نمونه نظم کالسیین طاورمیانه و آسییای صیغیر است؛ زیرا یکی از اصول این نوع از نظم ،توازی
تصاویر و تدارن ساطتار ادبیات و هنر کاربرد جناس و ایهام ،باع( زینت کالم اوست و ضمناً در آثار او سبن تصویر صوفیانه
عراقی و سییبن زینتی هندی ،با هم پیوند پیدا کرده اند و عناصییر صییوفیانه در بیشییتر غزلیات او ندش زینتی دارند ،نه معنایی.
عزلیات امیر طسرو دهلوی تحت تأثیر صوفیسم که یکی از عوامل گسترش ادبیات کالسین فارسی است ،سروده شده اند.
با این وجود جا دارد که غزلیات امیر طسیرو از بعد فلسفی و اجتماعی و صوفیانه مورد دقت و بررسی بیشتر قرار گیرند و
در ترازوی ندد گذاشته شوند.
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