
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نقش سفينة خوشگو در انشعاب شاعران طرز خيال هندي
  *رودمعجني دكتر محمود فتوحي

   **دكتر محمدجواد مهدوي
  **صهبايي هآزاد

  چكيده
در هنـد را بـه دو    ويـژه  بـه توان از ميانة قرن دوازدهم هجري، شعر فارسـي   با توجه به اسناد تاريخي مي

منشعب كرد؛ اين انشعاب به گونـة بـارز، در    »خياالن هندي دور«و  »الن اصفهانيخيا نازك«جريان عمدة 
ايـن مقالـه بـر آن    . هاي هندي و فارسي قرن دوازدهم و نيز در شعر خود شاعران منعكس گرديـد  تذكره

نقش مؤثري در مرزبندي ميان اين دو جريـان  ) ق 1147-1137نگارش ( سفينة خوشگواست كه تذكرة 
و تفكيك طرز دلپسند هنديان موسوم به طرز خيال، از طرز شـاعران ايرانـي    ن در معرفيادبي و همچني
خوشگو در تذكرة خود با قضاوت و ارزشگذاري شعر معاصرانش و كاربرد اصطالحات نقـد  . ايفا كرده است

سـوي  هاي ادبي مطرح در اين دوره را مستقل از يكديگر شناسانده و از  گرايانه، از يك سو، جريان صورت
هاي مطرح در طرز خيال هندي به تبيين مباني نظري اين  سبك ديگر با معرفي استادان برجسته و خرده

  .گويان هند در قرن دوازدهم پرداخته است شيوة شاعري در ميان پارسي
  .خيالي اصفهاني سبك هندي، سفينة خوشگو، طرز دورخيال هندي، نازك :ها كليدواژه

                                                      
  .استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد. *
  .دانشگاه فردوسي مشهد استاديار زبان و ادبيات فارسي. **

  ج

  . كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه فردوسي مشهد. ***
*   
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  مقدمه
ازدهم هجري، شعر فارسي، تمام منـاطق شـبه قـارة هنـد را زيـر      هاي دهم تا دو در قرن

به تدريج در ميانة قرن دوازدهم، شاعران و اديبان هندونژاد، كـه  . سيطرة خود گرفته بود
هاي بلندي رسيده بودند، شعر فارسي  خود در هنر شعر و شاعري در زبان فارسي به پايه

برگزيدنـد تـا بـه مـدد آن، شـيوة       ي ايرانيانبراي تقابل با غلبة فرهنگ را به مثابة ابزاري
نويسان هنـدي و شـاعران بـر ايـن      تذكره. متمايز سازند ها، شاعري خود را از طرز ايراني

هاي سبكي و تفكيـك   از اين رو توجه به تفاوت. ورزيدند تفكيك اصرار و تأكيد فراوان مي
نويسـان هنـدي و    ذكرهطرز شاعري ايرانيان از هنديان از موضوعات مهم رايج در ميان تـ 

ها از يك سـبك خـاص،    نويس گرايي و هواداري تذكره گروه. ايراني در قرن دوازدهم است
  .ها و ديدگاههاي انتقادي نويسندگان آنها دارد نقش اساسي در تدوين تذكره

تـذكرة  ، الخيـال ةمـرآ ، كلمات الشـعرا هاي فارسي هنديان چون  اين رويكرد در تذكره
گويـان هنـدي از سـبك     دهدكـه جانبـداري فارسـي    نشان مـي  آنها و امثال هميشه بهار

مشـهور شـد، روش معمـول در     »طرز خيـال پيچيـده  «و  »طرز خيال«دلخواهشان كه به
كم  نويسان، دست با وجود اينكه اغلب تذكره. نويسي قرن دوازدهم در هند شده بود تذكره
شاعران ايراني و هنـدي و  هاي دهم و يازدهم هجري به وجود اختالف ذوق ميان  از سده

و بـه آن اذعـان     اين دوره واقـف بـوده   هاي سبكي و تنوع طرز شاعري آنان در نيز تفاوت
هاي ادبي حتي در تحقيقات امروزي چنـدان مسـتقل از يكـديگر     اند، اما اين جريان كرده

  .مورد بررسي و شناخت قرار نگرفته است
 )ق1093نگارش (مد افضل سرخوش مح كلمات الشعرايرسد نگارش تذكرة  به نظر مي

نقطة آغاز حركت براي تفكيك دو جريان شعر فارسي هندي و ايراني در قـرن دوازدهـم   
گـوي هنـدي معاصـر خـود      تذكرة سرخوش را كه اختصاصـاً بـه شـاعران فارسـي    . باشد
گيـري او در برابـر    پردازد، به جهت رويكرد مؤلف در معرفي شاعران هنـدي و موضـع   مي

ارسي قديم و طرز شاعري قدما از يك سو، و دفاع از شيوة رايج شـاعري در  شعر و ادب ف
توان نقطة آغاز عرض اندام هنديان در عرصة شعر فارسي  ميان هنديان از سوي ديگر، مي

پس از محمد افضل سرخوش شاگردش بندرابن داس خوشگو ـ  . در برابر ايرانيان دانست
اي  زرگ فارسي در هند را نيز داشت ـ تـذكره  كه افتخار شاگردي عبدالقادر بيدل شاعر ب
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نگاشت كه انشعاب شعر فارسي به دو جريان هندي  )ق1147تأليف ( سفينة خوشگوبه نام 
ورزد و آن را به  پافشاري مي »طرز خيال«خوشگو در تذكرة خود بر . و ايراني را دامن زد

ـ   عنوان طرزي پرطرفدار در شبه ا سـبك شـاعران   قارة هند و سبكي مستقل و متفـاوت ب
اين مقاله بر آن است كه نقـش بنـدرابن   . ايراني مقيم هند در آن زمان مطرح كرده است

  .نشان دهد »طرز خيال«داس خوشگو را در معرفي و تفكيك 
هاي شعر فارسي كه از نيمة قرن يازدهم تـا نيمـة اول قـرن دوازدهـم      بررسي تذكره

در طـرز و ذوق شـعري هنـديان و    هـاي سـبكي و تمـايز     نگاشته شده تا حدودي تفاوت
تـوان بـه روشـني، رونـد پيـدايي و رواج       در اين يك قـرن مـي  . دهد ايرانيان را نشان مي

هاي ادبي و طرز استادان برجسته را يافـت كـه در    اصطالحات خاص در نامگذاري جريان
به بعـد بسـيار پررنـگ و     سفينة خوشگوويژه از  هاي مختلف پس از سرخوش و به تذكره
نگاه ما در اين نوشتار بيشتر بر نقش خوشـگو در ايـن زمينـه متمركـز     . شود ته ميبرجس

  .خواهد بود
  

  آشنايي با نويسندة سفينة خوشگو. 1
گويان هندي قرن دوازدهم است، از زمان و مكان تولد او اطالعات  بندرابن داس از پارسي
رخ سير، محمد شاه و عصر ف هاي قرن دوازدهم او را هم  در تذكره. دقيقي در دست نيست

را    . اند برخي معاصر سلطان شاه دانسته تْهـو از قـوم بئـيش،    1زادگـاه وي را نيـز برخـي م
آبـاد   و برخي ديگـر بنـارس و عظـيم   ) 239نقوي، ص (سومين طبقه در نظام كاستي هندو 

هـاي   اما آنچه مسلم است در دهلي سكونت داشته و در محافل و انجمـن . اند هند نگاشته
همچنـين بـه فـيض ديـدار شـاعر مشـهور آن روزهـا        . جسته است ايج شركت ميادبي ر

نائل آمده و در خدمت صـوفي مشـهور عصـرش،    ) ق1133-1054(عبدالقادر بيدل دهلوي 
  .با تصوف آشنا گشته و به كسوت فقر درآمده است )ق 1140: وفات(شاه گلشن 

بر اظهـار خـودش    كرده كه بنا تخلص مي »خوشگو« ابن داس طبع شعر داشته وربند
به او ) ق 1126: وفـات (نويس آن روزگار محمد افضل سرخوش  اين تخلص را شاعر و تذكره

اي از اشـعارش را   تنها نمونه. عنايت كرده است، اما ديواني از خوشگو برجاي نمانده است
                                                      

 .كيلومتري جنوب شرقي دهلي 154كيلومتري شمال آگره و  50شهري است در  Mathuraمتهرا . 1
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با اين وجود، شـعر او  . اش يافت هاي همدوره تذكرة خود وي و برخي از تذكره توان در مي
آرزو، الـدين   چنانكـه سـراج  . شناس زمانش قرارگرفته اسـت  د ستايش استادان سخنمور

گويـد و نـبض نـازكي     شعر را خوب مي«: نويسد دربارة خوشگو مي مجمع النفايس مؤلف تذكرة
  .)416، ص1آرزو، ج ( »مضمون به دست او افتاده

  :خوشگو داراي سه اثر مستقل است
  .آن اشاره كرده است كه در تذكرة خود به ملفوظات بيدل. 1
  .مرقعي از اشعار خود و ديگر شعراي معاصر. 2
او ايـن تـذكره   . كه تذكرة شاعران است و تنها اثر بازمانده از اوست سفينة خوشگو. 3

ق در بـاب احـوال شـعراي متقـدم و متـأخر تـا        1147تـا   1137هاي  را در فاصلة سال
  .معاصرين خود نگاشته است

ل چهار دفتر بوده، اما آنچه از آن باقي مانده تنها سه مجلّد ظاهراً شام سفينة خوشگو
  :است

  .شاعران متقدم از رودكي تا كافي ظفر همداني تن از 362شرح حال : دفتر اول
تن از شاعران متوسط از عبـدالرحمن جـامي تـا شـگوني      811شرح حال : دفتر دوم

  . گلپايگاني
ؤلف از ناصرعلي سرهندي تا منشي تن از شعراي معاصر م 254شرح حال : دفتر سوم

  .سرب سنگه خاكستر تخلّص
 دفتـر نخسـت  . چاپ و منتشر شده است سفينة خوشگو دوم و سومدفترهاي تاكنون 

مـيالدي بـه همـت سيدشـاه محمـد      1959سوم كه به شاعران معاصر پرداخته به سـال  
 سپس .انتشار يافت )انتشارات ادارة تحقيقات عربي و فارسي پتنـه (الرحمن كاكوي در هند ءعطا

انتشـارات مجلـس   (شمسي در تهران به تصحيح كلـيم اصـغر    1389دوم آن در سال دفتر 
  .چاپ شد) شوراي اسالمي

خوشگو از دانش ادبي مقبولي در باب شعر و شاعري در زمان خـود برخـوردار بـود و از    
ن بـا  همچنـي . اي داشـت  طرفي با جامعة ادبي عصرش در محافل ادبي هند ارتباط گسترده

الـدين   ساز ادبي روزگارش از جمله بيدل دهلوي و اديباني چون سراج هاي جريان شخصيت
از اين رو تـذكرة وي حـاوي اطالعـات معتبـري دربـارة      . علي آرزو از نزديك ارتباط داشت
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بر اساس اطالعات معتبر خوشگو در اين . هاي شعري اين دوره است تحوالت ادبي و جريان
، عوامل مؤثر در »طرز خيال«هاي ادبي رايج در هند از جمله جريان  نتوان جريا تذكره، مي

خيال هندي، دليل مهاجرت شـاعران ايرانـي بـه هنـد، روابـط ايرانيـان و        گيري طرز شكل
هاي ادبي رايـج در آن روزگـار چـون سـنت اصـالح شـعر، سـنت اسـتاد و          هنديان و سنت

  .ا بازشناختها و محافل ادبي در هند ر شاگردي و برگزاري انجمن
  

  هاي ادبي خوشگو ديدگاه. 2
  رغبتي به طرز شاعران قديم  بي. 1. 2

خوشگو در معرفي شاعران مشهور و محبوب دورة متقدم و متوسط تاريخ ادب فارسي كه 
به عنـوان مثـال   . اند، به شرح مختصري پرداخته است پس از خود مقلدان بسياري داشته

 »ترجمـان اسـرار  «و  »لسان غيب«او را نفحات ال جامي در م«: نويسد در ترجمة حافظ شيرازي مي
از غايـت شـهرت كـه هـيچ مكتبـي، بـي       . ، حفظ كالم مجيد بوده»حافظ«نام گذاشته؛ وجه تخلصش به 

او در گزينش كالم حافظ نيز تنها به ذكر يـك تـك    ».ديوان او نيست، به همين قدر اكتفا رفت
برجستة قديم فارسي به بهانـة شهرتشـان،    عنايتي به شاعران كم. بيت بسنده كرده است

البتـه ايـن رويكـرد در    . نويسان هندي است خوشگو و ديگر تذكرهآويز خوبي براي  دست
هاي هندي اين قرن نيـز مشـهود    گوي هند رايج بود و در تذكره ادباي فارسياغلب  ميان
 مـات الشـعرا  كللودي،  خان علياز شير )ق1102( الخيالةمرآهاي  از جمله در تذكره است،

از كشـن چنـد اخـالص،     )ق1136( هميشه بهار تذكرةاز محمدافضل سرخوش،  )ق1108(
از ) ق1164( مجمـع النفـايس  اهللا بيخبـر بلگرامـي،    از مير عظمت )ق 1141( خبر بيسفينة 
مقـاالت  از عبدالوهاب افتخار بخاري،  )ق 1172( نظير بي   تذكرةآرزو،  خان عليالدين  سراج
از ميرغالمعلـي آزاد   )ق1176( خزانـة عـامره  شير قانع تتـوي،   از ميرعلي )ق 1174( الشعرا

از  )ق1192( بهارســتان ســخناز راي لچهمــي نــراين، ) ق1182( شــام غريبــانبلگرامــي، 
از  )ق1219( سفينة هنـدي از مصحفي همداني و  )ق 1199( عقد ثرياشاهنوازخان خوافي، 
  . بهگوان داس هندي

گيري نسـبت بـه شـعر قـدماي       پيشينة ادب فارسي و موضع در واقع عنايت اندك به
طـرز  «نويسـان هواخـواه    ويـژه تـذكره   گويان هندي و به فارسي، كه در ميان اغلب فارسي
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؛ در تقابل با جريان ادبي ديگري قرار داشت كه در غزل و قصيده بر طرز رايج بود »خيال
. شـد  ياد مـي  »طرز قدما«ن به ستود و از آ رفت و سبك پيشينيان را مي و شيوة قدما مي

هواداران طرز قديم در طرفداري از پيشينة ادب فارسي، شيوة شـاعران هنـدي را مـورد    
از جمله ادباي ايراني كه سخت معارض و مخالف سبك شاعران هند . دادند انتقاد قرار مي

 شـعرا تـذكرة ريـاض ال  والـه در  . توان از حزين الهيجي و واله داغستاني نام برد بودند مي
در ذكر معاصرين خصوص شعراي هندوستان به قليلي اكتفا نموده؛ چـه اكثـر افكـار    «نوشته است كه 

  .)69ص  ،1واله داغستاني، ج( »اين جماعت، مزخرف و الطائل است
رغبتي هنديان نسبت به شعر گذشتة پارسي در رويكرد انتقادي خوشـگو نيـز    اين بي

، به شاعران متوسط و متقـدم فارسـي،   خوشگو سفينةآشكارا نمود دارد؛ گرچه جلد دوم 
در واقـع  . كنـد  اختصاص دارد؛ اما در آنجا نيز او چندان دربارة شعر قديم اظهار نظر نمي

هاي بنـدرابن داس معطـوف بـه شـاعران معاصـر خـود و        هاي ادبي و ارزشگذاري قضاوت
الحات نقـد ادبـي   عالوه بر آن، ديدگاههاي انتقادي او با اصـط . ويژه، شاعران هند است به

را بـه روشـني وصـف     »طـرز خيـال  «بيان شده كه مباني زيباشناختي و فن شعر  يخاص
 سفينة خوشگوبرجستة   كاربرد اصطالحات نقد ادبي و توصيفات انتقادي، ويژگي. كند مي

ويژه، در شناساندن طرز خيال هندي و مبـاني ايـن سـبك، در ميـان      است كه به آن، به
  .شخص بخشيده استهاي همزمانش ت تذكره

هاي هنديان،  چنانكه در مقدمه ذكر شد شايد بتوان علل اصلي اين رويكرد را در تذكره
هـاي ذوقـي در    عـالوه بـر آن، تفـاوت   . هـاي قـومي ايرانيـان در هنـد دانسـت      طلبي برتري
هنـديان دلبسـتة   . آورد هاي ادبي را نيز بايد از عوامل اصلي اين تفكيـك بـه شـمار    قضاوت
كه در هند بسيار رايج و محبوب بود در نظر  خيالي بودند؛ اما اين شيوه يي و نازكگو پيچيده

خوانـده   »گـويي  مهمـل «بسياري از ادباي ايراني چون حـزين الهيجـي و والـه داغسـتاني،     
حزين و واله و برخي ديگر از ايرانيان مقيم هند، آثار ادبي قديم و معنادار را الگـوي  . شد مي

كردند و هنديان را ناآشنا به زبان فارسي و بي خبر از شيوة شـاعري   مطلق شعر قلمداد مي
در مقابـل، خوشـگو طـرز    . شـمردند  سرآمدان گذشته، همچون نظامي، سعدي و حافظ مي

اخـتالف ذوق قـدمائيان و    هو بارها، ب )83، ص 1 خوشگو(قدما را با صفت سادگي وصف كرده 
نويسـد كـه رفيـع خـان بـاذل سـرايندة        مي است؛ از جمله  هواداران طرز خيال اشاره كرده
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باذل شـعرش را بـراي   . علي سرهندي قرار گرفت مورد تمسخر ناصر حملة حيدريمنظومة 
  .)57- 56، ص1 همو( »شما از اين طرز محظوظ نخواهيد بود«خان آرزو خواند و گفت كه 

  
  گرايش به خيال پيچيده .2. 2

ير ذهنـي در مقابـل عينيـت حاصـل از     دشوارپسندي و تمايل به مفاهيم انتزاعي و تصاو
هاي برجستة ذوق هندي است؛ تمايـل شـعرا و ادبـاي     هاي حسي، از ويژگي تصويرسازي

فهـمِ   كاربرد خياالت نازك و باريك و تركيبات انتزاعـي در مقابـل شـعر سـاده    به هندي 
هاي شاعري متنوع كه اكثر در كانون شعر  اسلوب معادلة حسي موجب شد از ميان شيوه

ادب آن زمان يعني اصفهان، مورد توجه بود و با مهاجرت شاعران ايراني بـه هنـد وارد   و 
  .شد، شيوة شاعري ميرزا جالل اسير اصفهاني مورد توجه قرار گيرد مي

بندرا بن داس خوشـگو، مثـل همـة هنـديان، ذوقـي دارد متمايـل بـه پيچيـدگي و         
اش، شـيفتة شـيوة ميـرزا     دوره هم خيالي و از اين رو مانند اغلب شعرا و ادباي هندي دور

او در . شمرده است »بندي خيال«است و او را بنيانگذار ) 1057: وفات(جالل اسير اصفهاني 
فكر و  زبان، عالي خيال، بلندتالش، خوش شاعر نازك«: نويسد تذكرة خود، در وصف جالل اسير مي

  . )30ص ،2 خوشگو( »فن استدستگاه بود در شعر مشرب خاصي دارد؛ بلكه از اساتذة اين  واال
شـعر ميـرزا   «نويسان بر شعر جالل را كه معتقد بودند در  خوشگو انتقاد برخي از تذكره

لقـا و   در وقـت فكـر شـعر، دو زن خـوش    «: گويـد  چنين توجيه كـرده و مـي   » رطب و يابسي است
آورد،  ي كـار مـي  بودند؛ ميرزا هر شعري كه تازه به رو  طبع به خدمتش دو دست بر سينه حاضر مي خوش

  ). جا همان( »دنوشتند و خودش به نظر تأني نديده و به گرد آن نگردي فرمود كه مي به آنها مي
در همان زمان، مخالفان طرز خيال كه عمدتاً ايرانـي بودنـد، بـر شـيوة جـالل اسـير       

ي از چه زاللي و ميرزا جـالل اسـير را در بعضـ   «: از جمله واله داغستاني نوشته است. تاختند مي
انـد، حـال آنكـه از     دانسـته  »گـويي  نزاكت«اشعار، راه به وادي مهمالت افتاده، به اعتقاد خود اين روش را 

، ص  4والـه داغسـتاني، ج  ( »انـد  مايگي در اين وادي، پي غلط كرده از منـزل مقصـود دور افتـاده    فرط بي
وه دوم از واله همچنين معتقـد اسـت؛ بعـد از بابافغـاني و وحشـي و صـائب، گـر       . )2344

، ميرزا جالل اسير، شوكت بخـارايي و ميـر   )1025: وفات(زاللي خوانساري : شاعران، مانند
از عهدة پيروي از سبك جديد بر نيامدند، گمراه شدند و شعر فارسي  )1126: وفات(نجات 

گويـد كـه    تازد و مي او بر گروه دوم سخت مي. )2380، ص4همو، ج(را به انحطاط كشاندند 
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، 4همـو، ج ( »خون مذلت شعر، بر گردن مير نجـات اسـت  «اللي و اسير و شوكت بخارايي بعد از ز
آرزو، در دفاع  خان عليالدين  اما خوشگو، همصدا با همفكران خود چون سراج. ) 2344ص 

هـاي اسـير و شـاگردانش،     خيـالي  از شيوة جالل اسير معتقد اسـت كـه ابهـام در نـازك    
معجز، نتيجة ذهن ناقص خواننـده اسـت نـه نارسـايي     اللطيف خان تنها و نظام خان  عبد

شود كه ابيات مغلقه اين عزيـزان   مخفي نماند كه از اشعار خوب ايشان چنان دريافت مي«. شعر ايشان
رسـند و ايـن معنـي بـر      شود از قصور ذهن ماست واال اين همه خود از كجا به هـم مـي   كه فهميده نمي

  .)116ص، 1جآرزو، ( »صاحب فكر دقيق روشن است
نويسي در هند كه بر افزايش فهرست شاعران هنـدي و   خوشگو در ادامة سنّت تذكره

نويسان پيش از خود چون افضـل   از تذكره ،ورزيد نمايي جريان ادبي هند تأكيد مي بزرگ
رود و عـالوه بـر اينكـه بـه      لودي و كشن چند اخالص، فراتر مي خان عليسرخوش، شير 

پردازد، استادان برجستة  تبار و اشعار ايشان مي عران هنديگردآوري فهرست كاملي از شا
بيـگ   ، چون ناصر علي سرهندي، حاجي اسلم سالم، ميرزا بيدل ، عبدالغني»طرز خيال«

اي  آميز همراه بـا توصـيف شـيوة شـاعري و گزيـده      را با شرحي مفصل و اغراق... قبول و
ي ادبي مـورد بحـث و نقـد قـرار     ها ارزشمند از اشعار ايشان كه اغلب در محافل و انجمن

  . كند گرفته است، معرفي مي
او در ميان استادان . علي سرهندي است هاي اين رويكرد، مربوط به ناصر يكي از جلوه

رسـد   بـه نظـر مـي   . نويسان هندي جايگاه خاصي دارد مطرح در طرز خيال در نزد تذكره
شـهرت و محبوبيـت صـائب    شاعران و ادباي هندي، شعر و شيوة ناصرعلي را در مقابـل  

تبريزي علم كردند و نسبت بـه اهميـت و اعتبـار ناصـرعلي و شـعرش در هنـد تعصـب        
 كلمـات الشـعرا   اگرچه شايد بتـوان زمينـة پيـدايش ايـن نگـرش را در تـذكرة      . داشتند
، با استناد به رويكرد افضل سرخوش، كه شاه ناصر خوشگوة سفينجو كرد؛ اما در و جست

نـژاد طـرز    خواند، بر جايگاه ناصرعلي به عنـوان اسـتاد هنـدي    مي »آبروي هندوستان«را 
نصـيب   منشِ شهرت همت آزاد خيالِ عالي از هندوستان همچو او شاعري خوش«: شود خيال تأكيد مي

 »هاي نجيـب را در الفـاظ غريـب جلـوه داده     برنخاسته، طرز خيال را پايه فلك االفالك رسانيده، و معني
  .)3ص ،1 خوشگو(

اي  علي خود نيز به صراحت به مقابله و مفاضله با صائب پرداخته است؛ بـه گونـه   رناص
وان يافت كه در محافـل ادبـي و همچنـين توسـط شـاعران و      ت كه در ديوانش ابياتي مي
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  :ويسان هندي مكرر نقل شده استن تذكره
  برد شهرت از آن ترسم علي شعرم به ايران مي

  

 د پيـدا كه صائب خون بگريد آب در دفتر شـو 
  

  )38ناصرعلي سرهندي، ص ( 
  : علي و نيز اين بيت ناصر

  هــر بـيـت مـن بـرابـر ديــوان صـائب اســت 
  

 انـد  كـه اهـل طبــع مـكــرر نــوشته     از بـس
  

  )جا ، همان1 خوشگو: به نقل از( 
سازد كـه در مقابـل ايـن     دقت و تأمل در توصيف خوشگو از شيوة شاعري، آشكار مي

 ؛پسـنديد  گويـان را نمـي   انگيـز و پيچيـده، شـيوة شـاعري سـاده      الم خيالشيفتگي به ك
از «: نويسـد  گفت، مي آنچنانكه در شرح احوال وزارت خان عالي كه به شيوة قدما شعر مي

واضـح زيـر آن   . گفت، روزي غزلي گفته، به خدمت ارادت خان واضح فرسـتاد  بس كه شعرهاي ساده مي
  .)83، صهمان( »اوست بلي حق به طرف«: بيدماغانه نوشت

  
  مرزبندي در شعر سبك هندي .3

هاي هنـدي   هاي مسلط قومي در تذكره همانطور كه پيش از اين گفتيم، با وجود گرايش
هـاي ادبـي مختلـف در ايـران و هنـد،       ، جريـان هميشه بهار تذكرةو  كلمات الشعراچون 

بـه عنـوان مثـال در     .گرفتند مستقل و مجزا از يكديگر، مورد شناخت و بررسي قرار نمي
شـد و ادبـا و    گونه آثار، شعر صائب و ميرزا جالل بـا اصـطالحات مشـابه، وصـف مـي       اين

جويي  هاي سبكي با شاعران ايراني و برتري رغم تأكيد بر تفاوت نويسان هندي علي تذكره
  .كردند بر ايشان، بر جايگاه صائب به عنوان استاد مسلم شعر اذعان مي

نويسان و اديباني است كه در ادامة سنت شعرشناسي روزگـار   كرهخوشگو از اولين تذ
جميـع  «: نويسـد  در اين باره مـي . خود، ارزش و اعتبار قابل توجهي براي صائب قائل است

يـاب،   چنـين معنـي   اللفظ و المعني بر آنند كه از هنگام پيوند الفاظ با معـاني، ايـن   صاحب سخنان، متفق
با ايـن همـه،   . )374، ص2 خوشگو( »كمال بر روي كار نيامده ش، صاحبتال خيال، بلند دان، نازك زبان

او در . آگاهانه ميان دو شيوة رايج شعرگويي در زمان خود، تمايز و تفاوت گذاشته اسـت 
مسـتقل از   سفينة خود، دو شيوة شاعري مطرح در روزگار خود را، از هـم جـدا كـرده و   

يكي تابع طرز اسير و دومين متتبع ميرزا : فرقه است امروز در سخنوران دو« :كند يكديگر معرفي مي
مشهور اسـت و بـه دليـل     »مدعا مثل«يكي شيوة صائب كه به طرز . )30ص ،همان( »صائب
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گويـاني كـه    تر بودنش، سبك دلخواه شاعران ايراني است و ديگري، شـيوة پيچيـده   ساده
 »طـرز خيـال  «عنـوان  ميرزا جالل اسير و شاگردانش مبدع آن بودند و خوشگو آن را بـا  

طرز جالل اسير با ذوق اهالي هند، نزديكي و مشابهت بيشتري داشت و از اين . خواند مي
  .رو در آن سرزمين محبوب و مشهور بود

: انـد عبارتنـد از   معرفـي شـده   سـفينة خوشـگو  هواداران طـرز جـالل اسـير كـه در      
جـز ، ميـرزا لطـف اهللا    نظام خـان مع : عبداللطيف خان تنها خواهرزادة اسير و شاگردانش

خوشـگو در  . نثار، و نيز محمد مقيم خان مسـيح و شـاگردش ميرمحمـد سـميع مظهـر     
به طـرز ميـرزا جـالل اسـير     . فكرش از عالم خيال است«سفينه در باب طرز وي تصريح كرده كه 

شاگرد رشيد عبداللطيف خان تنهـا اسـت، بـه    «نظام خان معجز نيز . )214ص ،1 خوشگو( »گويد مي
در شرح حال ميـرزا  . )248، صهمان( »گويد، گفتگويي از عالم خيال دور از كار استاد سخن ميطرز 
... ايشان همه از متتبعان طرز مرزا جالل اسيرند؛ اما به او كسي نرسـيده «نويسد كه  مي اهللا نثار لطف

  .)249، صمانه( ».تواند رسيد ماية اشعارش آنقدر به بلندي رسيده كه فهم ناكس فقير كم تا آنجا مي
بـه صـراحت    سفينة خوشگوتذكرة مرزبندي ميان اين دو طرز در مواضع مختلفي از 

. كننـد  اي كه به عنوان دو طرز متقابل و روياروي هم جلوه مـي  گونه بازتاب يافته است؛ به
گيـري برخـي از پيـروان عبـداللطيف خـان تنهـا،        هاي بارز ايـن تقابـل، موضـع    از نمونه

از جمله موضع تند ارادت خان واضـح  . ر در برابر شيوة صائبانه استخواهرزادة جالل اسي
  :در برابر كسي كه شعري به شيوة صائب سروده است

گفت كه يك مرتبه غزلي گفـتم كـه    ام كه مي از زبان خان مذكور شنيده«
  :اين بيت داشت

  دل ز عشـق  دبشكند از جور گردون گر نه سـوز 
 

ــه ــد رزق آس    دان ــالم مان ــرق س ــز ب ــتاي ك  ياس
  

و آن را پيش ارادت خان واضح فرستادم از آنجا كه با طرز صائب بد بـود و  
اي بسـا ابلـيس   « :با طرز خيال پيچيده، و خوش نداشته زير اين بيـت نوشـت  

و من از مردم معتبر شـنيدم كـه مـرزا    . گويند صائبانه چرا مي »روي هست آدم
نيز بـا اشـعار صـايبا بـد      نصيري بود در كامل از ياران عبداللطيف خان تنها، او

گفت اگر خنجر به سينة من بزننـد، بهتـر اسـت از آنكـه مصـرع       بود، حتي مي
  ).70، صهمان( »صايبا پيش من خوانند
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هـا و   هايي به صـائب زده اسـت كـه از خـالل ايـن نقـل       در مواضعي ديگر نيز تعريض
صائب نمودار  هايش بر ها به روشني هواداري خوشگو از طرز جالل اسير و تعريض قضاوت

خان صاحب آرزومندان ابقـاه اهللا  «: آمده »ديده«از جمله در ترجمة شاعري با تخلص . شود مي
/ ترا ديديم صـائب را شـنيديم   : تعالي بنا بر ربط آشنايي، اين مصرع مشهور را به نام وي تضمين فرموده

  . )255، صهمان( »شنيده كي بود مانند ديده
  

  وشگوطرز خيال در سفينة خ .1. 3
در توصـيف شـيوة شـاعري     »طـرز خيـال  «توان گفت كه كاربرد اصطالح  با قاطعيت مي

هاي هواخواه ايـن طـرز،    يك از تذكره هنديان، به عنوان سبكي متمايز و مستقل، در هيچ
توان به عباراتي اشاره  براي نمونه مي. پربسامد و برجسته نيست، سفينة خوشگوبه اندازة 

ي استادان اين طرز، چون ناصـرعلي سـرهندي، حـاجي اسـلم     كرد كه در شرح حال برخ
طرز خيال را به پايه فلك االفـالك  «همچون اين تعبير . سالم و محمد سعيد اعجاز آمده است

جناب حاجي طرز خيـال  «. )2ص ،1 خوشگو( »هاي نجيب را در الفاظ غريب جلوه داده رسانيده و معني
 ».بنـدي اسـت   ديوان ايشـان ديـده، عجائـب معنـي    ... م رسانيدرا كه عرش الكمال است؛ باالتر از چرخ نه

فراواني كاربرد اين اصطالح . )36، صهمان( ».اعجاز داشته »بندي خيال«در طرز « .)38، ص همان(
دهـد كـه مؤلـف آن را چونـان اصـطالحي متمايزكننـده و        نشان مـي  سفينة خوشگودر 

داراي مبـاني متفـاوت از سـبك    شده به كار گرفته و بر سبكي اطالق كـرده كـه    شناخته
  .هاي يازدهم و دوازدهم است صائب و ديگر شاعران سده

 
  مباني شعري طرز خيال . 1. 1. 3

فرد ساخته است، كاربرد اصـطالحات   اش را منحصربه آنچه بيش از همه خوشگو و تذكره
چه گونه اصطالحات گر اين. ندان هندي استب نقد ادبي است كه بيانگر مباني ذوقي خيال

خورد، اما خوشـگو بـه طـرزي     هاي پيش از خوشگو نيز كم و بيش به چشم مي در تذكره
هاي ادبي به كار گرفته است، او برخي از اصـطالحات   هدفمند آنها را در مرزبندي جريان

. كنـد  را اختصاصاً براي توصيف و نقد شعر گروه خاصي از معاصـران خـود اسـتفاده مـي    
نويسـان ايـن دوره،    گرايانه كه بسياري از تـذكره  صورت توان گفت كه اصطالحات نقد مي

نويسي است و از  اند، غالباً تقليدي و تابع سنت تذكره براي توصيف شعر شعرا به كار برده
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و در  سـفينة خوشـگو  اما همين اصـطالحات در  . اين رو چندان قابل اعتنا و توجه نيست
هاي رايج بدل  سبك ها و خرده بكهاي متأثر از او، به صفات اختصاصي برخي از س تذكره

توان برخي مباني شـعري   ميسفينه هاي خوشگو در  آنچنانكه از مجموعة گفته گردد؛ مي
هاي خوشگو بر اساس مباني زيباشناسي  ها و ارزشگذاري قضاوت. خيال را بازشناخت طرز

مـالك   تالشي و ادابنـدي اسـتوار اسـت و    آفريني، بلند گويي، معني  طرز خيال، بر پيچيده
ارزش و اعتبار كالم، در نزد او و همفكرانش خيال پيچيده و دور، الفاظ غريب، ايهام بلند 

طور كلي اين مباني در سه محور اساسـي برجسـته    به. تراشي است سازي و لفظ تركيب و
  : شده است

  

  دورخيالي: بندي خيال .1. 1. 1. 3
شاعر اين طرز، با . ي شده استبندي معرف غالباً با محوريت خيال »طرز خيال«اصطالح 

اصـطالحاتي  . شـود  از ديگر طرزها متمايز مـي  »هاي نازك تالش«و  »هاي تازه خيال«بستن 
 تـذكرة خوشـگو  در  »دار دار و رتبـه  تالش، داراي اشعار ته گو، نازك بند، پيچيده خيال«چون 

شاعران طرز  منحصراً براي توصيف شاعران طرز خيال، به كار رفته است و در مقابل، سبك
  . اند وصف شده »هموار گفتن«و  »راست بر راست گفتن«قديم، با اصطالحات 

  

  گويي  ايهام .2. 1. 1. 3
براي توصيف شعر پيروان  »ايهام بند«و  »اداآميز«، »ادابند«تأكيد خوشگو بر اصطالحات 

. ميزي استبندي و اداآ و فرقة قبوليه حاكي از ميل دورخياالن هند به ايهام »طرز ايهام«
ميرزا عبدالغني بيگ قبول و پسرش ميرزا گرامي كه فرقة شعري خود را جـدا سـاخته و   

مـرزا  «: نويسـد  خوشگو مـي . شأن خاصي دارند سفينة خوشگودر  ،بندان مشهورند به ايهام
، 1 خوشـگو ( »بيگ قبول، طرز ايهام لفظي را در اين جـزو زمـان، بخصوصـيت رواج داده اسـت     عبدالغني

سـفينة  همچنين شرح حـال حـدود ده تـن از شـاگردان عبـدالغني را در      . )152-151ص
آنچنانكـه در  . شـويم  بينيم و از حضور گستردة هواداران ايـن طـرز آگـاه مـي     مي خوشگو

الغايـت   طرز ايهام لفظي كه پدر بزرگـوارش زنـده سـاخته، او بـه اقصـي     «: ترجمة ميرزا گرامي آمده
فرمـود، اقـل    هـا تشـريف مـي    د كس شاگرد بود، هر جا كه در مشاعرهرسانيده، در دارالخالفه استاد پانص

در شـرح حـال سـيد    . )234، صهمـان ( »بودنـد  مرتبه پنجاه كس از تالمذه به ركاب سـعادتش مـي  
را از مختصـات طـرز فرقـة     »هـاي لفظـي   مضامين تازه و ايهام«صالبت خان نيز، آوردن 
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روه قبوليه و نيز خوشگو كـه هواخـواه   زيرا گ. )150، صهمان(شمرده است  ةمقبوليه قبولي
بنـدي و تعـابير دو    اي بـراي ايهـام   گويي است، اهميـت ويـژه   يدهچطرز خيال و شيفتة پي
  :او از قول عبدالغني قبول آورده است كه. معنايي قائل هستند

  اگـــر شـــعر خــالي ز لـــطف و اداســـت
 

ــت    ــت الخالس ــه بي ــام آن را ك ــر ن  مب
 

  )153ص ،همان( 
  :ايهام لفظي در شعرهاي عبدالغني و گرامي كه خوشگو برگزيده است زهايي ا نمونه

  از طالعم شبي كـه ميسـر شـراب شـد    
 

 شـد  آفتـاب تا ريختم ز شيشه به جـام  
 

  )جا، عبدالغني قبول همان( 
  ز چشــم تــو حرفــي كــه گوينــد مــردم 

 

ــعيفي ــديث ض ــدارد  ح  اســت صــحت ن
 

  )، عبدالغني قبول154، صهمان(
  علي بن ابي طالـب نيم در هند غمگين يا 

 

 حيـدرآبادم واليـت  كه شـد ويرانـة دل از   
 

  ) گرامي 235، صهمان( 
  معنايي پيچيدگي معنا و بي .3. 1. 1. 3

هـاي ادبـي    ها، معني و مضمون شعر با آنچه در نزد ديگـر جريـان   در ديدگاه طرز خيالي
معنـي   شعر خـوب، بـي  «شناسي اين شيوه،  در ديدگاه زيبايي. مطرح است، متفاوت است

الـدين   ، در ترجمة ميرزا جالل، ديدگاه سراجخوشگو ةسفينآنچنانكه در جلد دوم .»است
  :علي آرزو در اين باره آمده است

د و نرسـان  اند، معاني به هم مي اگر چه عزيزان بنا بر دقتي كه مقرر نموده«
فهم آن است كه شعر همين يك معني ندارد و وقتي آن را  تحقيق پيش بالغت

فهمـد ايـن را مگـر     معني است و نمـي  سيار به هم رسانند، در واقع بيمحامل ب
نظير اشعار اين استاد، اشعار مـال زاللـي اسـت كـه     . كسي كه بالغت فهم باشد

تر از لفـظ   ظران كوتاهن كنند و پيش بالغ مردم بسيار معاني ابيات او را بيان مي
  .)جا همان، 2 خوشگو( »اند موهوم

مي و تالش و تأمل در دريافت معني نيز ارزش و اعتبـار تلقـي   فه در اين نظرگاه، دير
چون طرز و طـور خيـال را   «: گويد گردد؛ آنچنانكه در توصيف سبك ارادت خان واضح مي مي

  :به اقصي غايت رسانيده در مثنوي گفته
  فـهمـيدن شـــعر مــا كـمــال اســت    

 

 »چشــمي مــا كـــه را مجــال اســتهـــم
 

  ) 85ص ،1 خوشگو( 
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هاي او  ذهن ناقص فقير خوشگو، كم به خيال«: گويد ا براي بيان ارزش و رتبة شعر ميو باره
  .»تواند رسيد قدر به بلندي رسيده كه فهم ناكس فقير كم تا آنجا مي اشعارش آن«و يا  »رسيده

  تالش و عمل آگاهانة شعري: شعر كوششي .4. 1. 1. 3
ويسان در توصـيف شـعر شـاعران و    ن بر اساس اصطالحات و تعابيري كه شاعران و تذكره

شناسي و مباني بوطيقـايي شـعر    توان وجوه زيبا نويسند مي بيان تجربة شعري ايشان مي
يكي از اين مقوالت بررسي فرايندهاي فعلي در توصيف تجربـة  . طرز خيال را بازشناخت
دي در مجموعة اصطالحات انتقـا . برد مي زياد به كار نويس معموالً شعري است كه تذكره

اند از بستن، تراشـيدن،   كند عبارت خوشگو، افعالي كه او عمل شعري را وصف و بيان مي
  ... .تالش كردن و

بنـدي،   بنـدي، مضـمون   بنـدي، ايهـام   بندي، نـازك  بندي، معني ادابندي،خيال :بستن
  .مضامين بستن، معني بستن، استخوان بندي حروفبندي،  مثل

  .تراشي تراشي، معني مضمون تراشي،   الفاظ تراشي، لفظ :تراشيدن
تالشـي،   تالش معنـي، معنـي  هاي بلند،  تالش معنيكردن، تالش الفاظ،  تالش :تالش

 تالشـي،  نازكتالشي،  تالشي، خوش تالشي، بلند صاحب تالشي، عاليتالش نازك خيالي، 
  .بتالش گفتن

ي شود كه متضمن فرايند آگاه هايي توصيف مي بينيم عمل شعري با فعل چنانكه مي
. اين فرايندها بر نقش ارادة آگاهانة شـاعر در خلـق شـعر تأكيـد دارد    . و ارادة شاعر است

 تــذكرةويــژه  هــاي پيشــين بــه گرچــه برخــي از ايــن اوصــاف و مصــطلحات در تــذكره 
 تـذكرة شـود، امـا در    يازدهم ديده مـي  ر ربع اول سدةد )ق 1028نگارش ( العاشقين عرفات
: ي، كاربرد اين مصطلحات دو تفـاوت بنيـادي دارد  هاي هندي پس از و و تذكره خوشگو

، غالباً اين اصطالحات صرفاً تعـابير شـاعرانه و هنـري در    العاشقين عرفاتنخست آنكه در 
ديگـر   .به اصطالح تخصصي بدل شده است سفينة خوشگونگارش نثر ادبي است؛ اما در 

ان سـدة دوازدهـم   و نيز در ميان هنـدي  سفينة خوشگواين كه بسامد اين اصطالحات در 
  .بسيار باالست

است؛ زيرا  »بند و سير مشق صاحب تالش، معني«در نظر خوشگو شاعر برجسته و توانمند 
آفريني است نه جوشش عواطـف   يابي و مضمون در اين جريان ادبي، شعر، حاصل تالش، معني
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داغسـتاني   اين ديدگاه درست برخالف شيوةشاعري قدما و هواخواهان آن ماننـد والـه  . شاعرانه
  . )40فتوحي، ص ( »دهند شاعري موهبتي خدادادي است كه به هر كس نمي«است كه معتقدند 

  
  گرايي در فهرست شاعران كثرت. 2. 1. 3

هاي دهم تا سيزدهم، اساس رابطة فرهنگي ايران و هند، بر شعر استوار بـود و از   در سده
هنديان در ادامة مقابله با . گرفت هاي فرهنگي قرار مي اين رو اين هنر مبناي ارزشگذاري

. ژاد برآمدندن طلبي نسبت به ايشان، درصدد افزايش شمار شاعران هندي ايرانيان و برتري
هاي ايرانيان متفـاوت   هاي هواخواه طرز خيال با تذكره از اين رو مالك شاعري در تذكره

  .هاي هر دو جريان، محل بحث و نزاع گرديد شد و اين موضوع در تذكره
دانسـتند، محمـد افضـل     برخالف ادباي ايراني كه كثرت شعر را الزمة شاعر شدن مي

بـاره   سرخوش، استاد خوشگو و از پيشـگامان جريـان اسـتقالل شـاعران هنـدي در ايـن      
از آنجا كه مقرر سخنوران صاحب كمال است به يك بيت دعـوي شـاعري مسـلم بـود، اگـر      «: گويد مي

. )17ص سـرخوش، ( »قول در اين اوراق نام اكثر اعزه مرقوم گشـت  موافق اين. مصرعش، مصرعه هم بود
اما در طرف مقابل، حزين الهيجي و واله داغسـتاني، نماينـدگان جريـان ادبـي ايرانيـان      

دان اشـعار  قـ در زمانة ما، ناظمان سخن و نا«: گويد حزين مي. اند مقيم هند به اين ديدگاه تاخته
ق يـ كثر به سبب عدم بضاعت و فقدان مناسبت با اين صـناعت ال افزون از حد عدد و احصاست اما چون ا

سلك حضار ايـن مجلـس جـاي     اعتنا و التفات نيستند، و سخنشان قابليت ذكر و سماع ندارد، آنها را در
  .)93صحزين، ( »دهد نمي

شـويم امـا    با اظهار نظر مستقيمي در اين مورد مواجه نمي، سفينة خوشگواگرچه در 
خوريم كه اكثر ايشان در تمـام   هندي برمي ةز شاعران گمنام و ناشناختبه شمار بااليي ا

نـويس   اند و يا تنها يـك بيـت از آنـان بـه تـذكره      زندگي ادبي خود تنها يك بيت سروده
است   به اعتبار همان يك بيت، آن شخص را در شمار شاعران آورده رسيده است و صرفاً

همچنين بـه شـرح احـوال شـاعراني     . ه استو گاه شعرش را مورد نقد و بررسي قرار داد
بهتاني بود احوالش به «: در ذيل حامدي آمده. اند نويس ناشناخته خوريم كه براي تذكره مي بر

تبريـزي  «: و يا در ذيل حقيري آمده) 185ص ،2 خوشگو( »نظر نرسيده همين شعر از او شنيده شد
 »گفـت  شعري مـي  احياناً. كرد كسب معاش مي دوزي بوده به ورع و تقوي رغبت تمام داشته و به پوستين

  .)209، صهمان(
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  هاي مطرح سبك ها و خرده سبك . 3.  1.  3
خوانـده   »سبك شخصـي «شناسي،  توجه به سبك و شيوة شاعري و آنچه امروز در سبك

هاي نگاشته شده در  ويژه تذكره هاي قرن دوازدهم و به هاي بارز تذكره شود، از ويژگي مي
عيـاري بـراي ايـن     علـي آرزو، نمونـة تمـام   الـدين   سراج النفايس مجمعچه اگر. هند است

و بر اساس شـواهد قابـل    النفايس مجمع هاي پيش از خصيصه است، اما با مقايسة تذكره
خـان آرزو   م بـر توان تذكرة خوشگو را، در اين رويكرد، مقـد  مي ،خوشگو ةسفينتوجه در 
] بيـدل [بـه زبـان ايشـان    « )52، ص1 خوشـگو ( »كند تفاوت زبان داللت مي«عباراتي چون . دانست

طـرزش بـه صـنعت ايهـام     «، )جا همان( ».گويد سخن بر زبان قديم مي«، )183، صهمان( ».زد حرف مي
قابل مالحظه است، مؤيد سفينة خوشگو كه بسامد آن در  )348، صهمان( ».بسيار مايل است

  .توجه و دقّت خاص او به سبك شخصي شاعران است
ويـژه   اش و بـه  دوره هـاي هـم   بـيش از تـذكره   سفينة خوشـگو توان گفت  اقع ميدر و
هايي چون  هاي ادبي رايج پرداخته است، جريان هاي پيش از آن، به معرفي جريان تذكره

خواند،  مي »طرز قدمايي«و  »طرز كهنه مضبوط«هواخواهان طرز قديم كه خوشگو آن را 
. للطيف خـان تنهـا و شـاگردانش، طـرز بيـدل     گويان، طـرز عبـدا   شيوة قبوليه، بي معني

بنـد   تـالش ايهـام   خيال نـازك  وارستة خوش«: نويسد قبول مي گچنانكه در ترجمة عبدالغني بي
و همچنـين   )151، ص1 خوشگو( »توجه تمام فرموده بود طرز ايهام لفظي كمال بود طبعش به صاحب

رموده كه اگر بالفرض شعر به دشنام در سخن طرز بلندي اختيار ف«: گويد  در توصيف طرز بيدل مي
و او در اين فن از استاداني اسـت كـه صـاحب طـرز     ... دادند گفتند، سررشتة توحيد از كف نمي كسي مي

  ).116، ص همان( »اند خاص شده
  

 بسامد شاعران طرز خيال -د

خوشگو در ادامة كوشش هنديان جهت رسميت بخشيدن به شـيوة شـاعري در هنـد، و    
طرز شاعري مطرح در اصفهان، جلد سوم تذكرة خـود را بـه زنـدگي و آثـار     تمايز آن از 

نفر از شاعران هواخـواه   245شاعران متأخر و معاصر اختصاص داده است و در آن حدود 
كند كه اغلب نيز از شاعران غير ايراني هواخـواه ايـن سـبك بـه      طرز خيال را معرفي مي

  . آيند شمار مي
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سـازد،   هاي هندي در اين دوره متمـايز مـي   ز ساير تذكرهرا ا سفينة خوشگواما آنچه 
هـاي   تنها گردآوري فهرست بلندي از شاعران هواخواه طرز خيال نيسـت؛ بلكـه دانسـته   

از ايـن جهـت او از آفـت مهـم     . شخصي و تجربي او در شـناخت شـاعران معاصـر اسـت    
او بيشـتر  . استرّمبن ـ  هاي پيشي يعني رونويسي صرف از تذكرهـ   نويسي اين دوره تذكره

و زندگينامة بسـياري از شـاعران را از    ها و دانش شخصي خود تكيه كرده و شعر بر يافته
  .اش ثبت كرده است  خود ايشان گرفته و يا به خط خود ايشان در تذكره

به جهت آشنايي مؤلف، با اكثر شاعران همعصرش،كه يا آنان را در  سفينة خوشگو در
مان مالقات كرده و يا از طريق استادانش با آنـان در ارتبـاط   محافل ادبي مرسوم در آن ز

و شـعر ايشـان، نتيجـة شـناخت حاصـل از        بوده، اغلب اطالعات مربوط به وقايع زندگي
هاي پيش از خود  ارتباطات گستردة خوشگو است؛ تا آنجا كه به تصحيح اطالعات تذكره

تحقيقي در احوال ميان معزي اليه نوشـته   بينويس نصرآبادي از روي  آنچه تذكره«: نيز پرداخته است
  .)1، صهمان( »اصلي نداردد ـ و چيله غالم را گوين ـ كه كشميري است و به چيله مشهور

  
  خيال  انتخاب ابيات دور - ه

نازش و تفاخر هنديان به خيال دور و كالم پيچيده در شعر، و تقابل آن با پسند غالب در 
هـاي   بيتـي  خواه طرز خيال در اين دوره، مشحون از تكهاي هوا ايران، موجب شد تذكره

گزينش ابيـات بـه   . مشهور شاعران محبوب در اين طرز و مفردات رايج طرز خيال گردد
نويسـان و ادبـا در    مثابة نوعي نقد ادبي است كه نقش مهمي در رويكرد هدفمند تـذكره 

  .كند ميشناسي آن ايفا  معرفي يك سبك و مباني زيبايي
نيز، نه تنها منبع پر باري از مشهورترين مفردات طرز خيال  سفينة خوشگوجلد سوم 

است؛ بلكه دو ويژگي خاص در ارائة ابيات شاعران، اين تـذكره را نسـبت بـه بسـياري از     
هـا بـه پسـند     اول اينكه بسياري از اين گزينش: سازد اش برجسته مي دوره هاي هم تذكره

فينه نگاشته شـده اسـت؛ دوم ايـن كـه ابيـات      خود صاحبان اشعار صورت گرفته و در س
عـالوه  . نازكي كه مورد پسند استادان اين شيوه واقع شده است در اين تذكره آمده است

بر آن اين تذكره، مأخذي است براي آن دسته از شـاعراني كـه ديـواني از خـود برجـاي      
  .اند نگذاشته
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 خوشگو ةهاي ادبي رايج زمان در سفين سنت. 4. 1. 3

دورة صفوي به جهت تحوالت سياسي، اجتماعي و فرهنگي، دستخوش تغييرات  شعر در
هاي ادبي جديد منجر  گيري جريان شكل. هاي پيش از خود گرديد اساسي نسبت به دوره

كـه بررسـي و تحقيـق پيرامـون آن، در شـناخت       شـد هاي ادبي نويني  به پيدايش سنت
هاي منحصر بـه فـرد    و ويژگيهاي ادبي مطرح  تحوالت شعر، و شناخت خصايص جريان

كـه بـه    رسـد  آن و در واقع شناسايي زواياي پنهان شعر در اين دوره، ضروري به نظر مي
 :شود اشاره مي سفينة خوشگوترين آنها در  برخي از مهم

  

  سنت استادي: فال
هاي ادبي رايج در شعر ايـن دوره، ارتبـاط ميـان شـعرا و نسـبت شـاگرد و        يكي از سنت

مشـق سـخن   « با عباراتي مانند سفينة خوشگوبه اين جهت در . آنان استاستادي ميان 
 »گذاشـت ...قـدم در قـدم   «، »مشق به كمال رسانيد... در خدمت«، »گذرانيد... به خدمت

نكتة قابل توجه آن است كه خوشگو كوشـيده در معرفـي شـاعران و    . خوريم بسيار برمي
بنـدي   ادان برجسـته، شـعرا را دسـته   توصيف شيوة شاعري آنان، از طريق انتساب به است

  .هاي پيش از او كمتر سابقه داشته است چنين رويكردي در تذكره. كند
خوشـگو بـر   . شاگردپروري در ميان شـاعران هنـدي، جريـاني برجسـته بـوده اسـت      

فقير ديـوان مـال    «: ورزد كردن به عنوان راز پختگي طرز شعر تأكيد مي آموختن و شاگردي
نداشتم اكثر پالغز نمايان دارد، بنا بـر آن اسـت    به خدمت نورالعين واقف ديدم، خطي بر آفرين را در بناله

خوشـگو بـر ايـن بـاور     . )240ص ،همـان ( »نشين است كه صحبت به از خودي در نيافته، شاعر خانه
اند، شعر برجسته ندارند و در بـاب   است كه كساني كه از محضر استادان شعر بهره نبرده

 »شـود  شعرش يافته مي چون استاد ندارد، البته رطب و يابسي در«وت كرده كه شاعري چنين قضا
  . )343، صهمان(

توان فهرستي از شاگردان برخي از شـاعران صـاحب سـبك كـه      از تذكرة خوشگو مي
  :عمدتاً از گروه طرز خيال نيز هستند فراهم كرد از جمله

اهللا خـان   بت خـان، احسـن  سيد صـال : بيگ قبول عبارتند از شاگردان ميرزا عبدالغني
اهللا خان ، حسـين   خواجه مقصود جامع، ميرزا علي بيگ، نعمت اهللا تمكين، راضي، رحمت

شهرت، نوراهللا نزهت، محمد علي حشمت ، ميرزا رضاي گرامي فرزند ارشد عبدالغني كه 
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  . پانصد كس شاگرد داشت
شـت، ميـان   علي عظيم پسر ناصر، شيخ عبدالواحـد وح : شاگردان ناصرعلي سرهندي
  .صادق القا، محمد عاشق همت

الله سكهراج سبقت، مغل خان قابل، سـيد محمـد اشـرف حسـرت،     : شاگردان بيدل
محمد پيشاوري، نصرت كشـميري، ميـر معصـوم وجـدان، عاقـل خـان       الدين  شيخ صدر

  . عاشق، سيد مرتضي قانع، محمد پناه قابل، سري گوپال تمييز از برهمنان هند
  .حكيم بيگ خان ، عبدالعظيم تحسين، نصراهللا يتيم: آفرين الهوريشاگردان فقيراهللا 

  .محمد اكرام غنيمت، ميرزا غازي شهيد: شاگردان محمد زمان راسخ
  

  هاي ادبي  محافل و انجمن :ب
سنجي كه از قرن دهم هجري در ايران و در ميان ادبـا و   مجامع و محافل شعرخواني و شعر
تـرين و   از مهـم «. د با سـنت اسـتاد شـاگردي رونـق يافـت     شعرا رواج داشت در هند، در پيون

هاي فارسي كه در منازل امـرا و   گويان همراه با مشاعره هاي فرهنگي و علمي مجالس ريخته مؤثرترين برنامه
ايـن مجـالس اغلـب از     .)11، ص1آرزو، ج( »گفتنـد  مـي  »مراختـه «شد كه آنها را  شعراي بزرگ برپا مي

. شـد  ان علم و ادب به منظور كسب اعتبار اجتماعي برگزار مـي سوي اساتيد اين فن و بزرگ
جسته، بلكه خـود   گونه مجالس شركت مي كه نه تنها در اين است خوشگو از جمله شعرايي

مجالس ادبي هند  او در خالل شرح حال شاعران،. كرده است الشعرايي برگزار مي نيز مجمع
النسـاء بـيگم، دختـر عـالمگير      ه زينـت كند؛ از جمله مجلسي كه شـاهزاد  را نيز معرفي مي
المساجد ساخته بـود و   كرد؛ او بر كنار رود جمنا مسجدي با عنوان زينت پادشاه، برگزار مي

 »كردنـد  روز شنبه اكثر صاحب سخنان جمع شـده مشـاعره مـي   «. گرفتند شاعران از آنجا مقرري مي
ز محل مشـاعره بـوده اسـت    آباد ني جهان خانة چاندني چوك در شاه قهوه. )166ص ،1 خوشگو(
، همـان (خانة خوشـگو  : شد از جمله ها هم انجمن مشاعره برگزار مي در خانه. )259، صهمان(

، همـان (؛ خانـة وزارت خـان عـالي    )65ص، همـان (؛ خانة ابـراهيم فيضـان   )268، 185 - 184ص
 مجلـس  ؛)248، صهمـان ( خانـة خـان آرزو  ؛ )211، صهمان(اهللا اشتياق  خانة شاه ولي؛ )83ص

  .)274، صهمان(ميرزا جان مظهر  ةمجلس مشاعر ؛)249، صهمان( خان عليدوست 
را  سفينة خوشگو آگاهي خوشگو از اين محافل و نيز حضور فعال وي در مراسم ادبي،

ها، و مباحـث انتقـادي    بندي هاي ادبي، گروه به منبع معتبري دربارة مجامع شعري، ذوق
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هـاي   تـوان بـه ديـدگاه    خالل اين اطالعات مي از. مطرح در محافل ادبي بدل كرده است
. شاعران و رويكرد اديبان در باب شعر و پسند غالب در جامعه ادبي عصر دست پيدا كرد

اين بيتش را «: آمده »ايجاد«براي نمونه، در ذيل شرح احوال مير محمد احسن متخلص به 
  .فرمايد كه بسيار به مذاق و طرز و طور است خان صاحب و قبله مي

  زده اسـت  عضو عضوم به تماشاي تو حيـرت 
 

ــويرم   ــن تص ــري انجم ــي نگ ــه معن ــر ب  »گ
 

  )98، صهمان( 
تخلـص   »عاشـق «و نمونة ديگر، ديدگاه ميرزا بيدل دربارة شعر شاگردش عاقل خانِ 

فكر عاشق همه معشوقانه افتاده و او خود پاية فكر از ما هم گذرانيده، ليكن چون خاطرش عزيز «: است
  :استدعايش اصالح لفظي در مطلع او هم باشد و مطلع اين است است، موافق

ــا نمــي  ــادي ز م ــا  ي ــد آن آشــناي م   كن
 

 از ما دلش پر است كه خاليست جاي ما
 

  ).58، صهمان( »رسانيده »وفاي ما بي«، »آشناي ما«ميرزاي صاحب به جاي لفظ 
  

  گيري نتيجه
از قرن دهـم تـا اواخـر قـرن      شده توسط ادباي هندي و ايراني هاي نگاشته بررسي تذكره

هـا، هنـوز دربـارة     دهد كه با وجود شمار قابل توجه آثار ادبي و تذكره دوازدهم نشان مي
تحوالت مربوط به شعر فارسي در عصر صفوي در ايران و هنـد دقـت شـاياني بـه عمـل      

ها  نويس از گروه هاي تذكره ها و جانبداري ها بايد به گرايش در معرفي تذكره. نيامده است
هاي ادبي توجه كرد تا از خالل اين هواداري جريانهـا و مبـاني شـعر و شـاعري      و جريان

  .بهتر شناخته شود
افضل سرخوش را، به عنوان تذكرة اختصاصـي   الشعراي كلماتتوان تذكرة  اگرچه مي

شاعران هندي، سرآغازي در تمايز سبك شـاعري آنـان از شـاعران ايرانـي دانسـت؛ امـا       
. ادبي مطرح در هند اسـت   ه تنهايي منبعي ارزشمند در شناخت جريانبسفينة خوشگو 

گويان هندي و بزرگداشت مقام و كـالم   ويژه فارسي گرايش تند خوشگو به معاصران و به
، »طرز خيال«هاي برجستة  بيت ايشان و توجه به سبك و شيوة شاعري آنان، گزينش تك

. فـرد سـاخته اسـت    كره را منحصـربه اين تـذ  »طرز قدما«گيري در برابر  همچنين موضع
در هنـد و   »طـرز خيـال پيچيـده   «خوشگو با ارائة فهرست جـامعي از شـاعران هواخـواه    
هاي مطرح، طـرز دورخيـاالن    سبك معرفي روش استادان برجستة آن و نيز معرفي خرده
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عـالوه بـر آن بـا رويكـرد     . خياالن اصفهاني متمايز سـاخته اسـت   هندي را از شيوة نازك
هـاي انتقـادي و بازتـاب     دي خود در توصيف كـالم آنـان، كاربسـت دقيـق توصـيف     انتقا

رز قـدما، مبـاني   طشعر طرز خيال و  ةهاي انتقادي حاضران در محافل ادبي دربار ديدگاه
 سـفينه هاي خوشگو در  از مجموعة گفته. نظري طرز خيال را تببين و تشريح كرده است

هـاي   هـا و ارزشـگذاري   قضـاوت . ازشـناخت توان برخي مباني شعري طـرز خيـال را ب   مي
تالشـي و ادابنـدي اسـتوار     آفريني، بلند گويي، معني خوشگو دربارة شعر بر اساس پيچيده

است و مالك ارزش و اعتبار كالم، در نزد او و همفكرانش خيـال پيچيـده و دور، الفـاظ    
باني زيباشناسي توان آنها را م تراشي است كه مي سازي و لفظ تركيب غريب، ايهام بلند و

  .طرز خيال به شمار آورد
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