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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Mir Seyyed Mohammad Tabatabai alias
Sanjar Kashani (1021-981) is one of the Persian poet poets of the 11th century
AH. His life period was historically contemporaneous with the prevalence of
the style known as Hindi or Isfahani, and like most poets of this style, he spent
part of his life in India and composed his poems in that land. Due to Sanjar's
lack of fame, despite the little research and research that has been done on
this poet, the quality and details of his poetic status are not well known. The
main question of the present study is what are the most prominent stylistic
and content features of this poet's poetry at the intellectual, linguistic, lexical
and rhetorical levels, and to what extent does he deviate from the main
features of the Indian style?
METHODOLOGY: The research method in this article is descriptive-analytical
method and this research has been done by referring to existing references
and references related to the life and circumstances of Sanjar Kashani and the
stylistic and content characteristics of his poetry.
FINDINGS: Sanjar enjoyed considerable fame and prestige during his lifetime,
so much so that Saeb Tabrizi mentioned him in his poem. He is a praiseworthy
poet and in his poetry he has praised several kings of India such as Akbarshah,
Mirza Khani Bey, Shahnavaz Khan and Ibrahim Adel Shah.
CONCLUSION: Narrative thinking and the creation of new themes and
attention to colloquial words along with the extensive use of allegory and
paradox are the most central features of Sanjar's Indian style. Also, the use of
words with a special semantic and symbolic load and also special attention to
some religious events and allusions in religious praises can be considered as
the distinguishing features of Sanjar's poetry in comparison with the poetry of
other poets of this period.
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زمینه و هدف :میر سید محمد طباطبائی متخلص به سنجر كاشانی ( )4564-494از شعرای
فارسیگوی سدۀ یازدهم هجری است .دوران زندگی وی از لحاظ تاریخی مقارن با رواج سبک
موسوم به هندی یا اصفهانی بود و مانند اغلب شعرای این سبک ،بخشی از زندگی خود را در
سرزمین هند سرری كرده و به سرای اشعار خود در آن دیار پرداخته است .بواسطۀ عدم
اشتهار سنجر ،با وجود تحقیقات و پژوهشهای اندكی كه دربارۀ این شاعر انجام شده ،كیفیت و
جزئیات مقام شا عری وی چندان شناخته شده نیست .سؤال اصلی تحقیق حاضر این است كه
برجسته ترین ویژگیهای سبکی و محتوائی شعر این شاعر در سطوح فکری ،زبانی ،لغوی و بالغی
كدامند و میزان عدول وی از خصائص عمده سبک هندی تا چه حد است؟
روش مطالعه :روش تحقیق در این مقاله روش توصیفی-تحلیلی است و انجام این پژوه

 a_mohammadi56@pnu.ac.ir ازطریق مراجعه به مراجع و مآخذ موجود و مرتبط با زندگی و احوال سنجر كاشانی و
)+49 143( 1743335 
خصوصیات سبکی و محتوایی شعر او صورت گرفته است.
یافتهها :سنجر در زمان حیات از شهرت و اعتبار قابل اعتنائی برخوردار بود تا بدان حدّ كه
صائب تبریزی در شعر خود از وی یاد كرده است .او شاعری مداح است و در شعر خود چندین
تن از پادشاهان هند از قبیل اكبرشاه ،میرزا خانی بیگ ،شاهنوازخان و ابراهیم عادلشاه را ستوده
است.
نتیجهگیری :باریکاندیشی و خلق مضامین نو و توجه به الفاظ محاوره به همراه استفاده فراوان
از اسلوب تمثیل و پارادوكس از محوریترین خصیصههای سبک هندی شعر سنجر است.
همچنین استعمال الفاظ دارای بار معنائی و رمزی خاص و نیز توجه ویژه به برخی وقایع و
اشارات دینی در مدایح مذهبی را میتوان از وجوه تمایز شعر سنجر در مقایسه با شعر سایر
شاعران این دوره قلمداد كرد.
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مقدمه
سبک هندی یا اصفهانی در بین سبکها و شیوههای مختلهف موجهود در عرصهۀ ادب فارسهی از جایگهاه ویهژهای
برخوردار است .این امر بیشتر بواسطۀ تحهوالت عمهدۀ اجتمهاعی ،سیاسهی و مهذهبی مقهارن بها دوران تهاریخی
سدههای دهم تا دوازدهم است .ترویج مذهب تشیع توسط حکومت صفوی و كسادی بازار شعر مدحی از یک سو
و آغوش باز حکمرانان هند در پذیرش شعرا و ادبای ایرانی و اعطای صله و پاداش درخور به آنان از سهوی دیگهر،
در كنار اقتصاد شکوفا و تمتّع نسبی آحاد جامعه و گرای آنهها بهه شهعر و شهاعری از مهمتهرین علهل ایجهاد و
گسترش این سبک محسوب میشود.
از ویژگیهای عمدۀ این سبک میتوان به افراط در خیالرردازی ،كثرت تمثیل و ارسالالمثل ،حضور پررنهگ الفهاظ
عامیانه در شعر ،اشاره به اوضاع و احوال شخصی و نیز بهرهگیری فراوان از آرایههای تشبیه و تلمیح اشهاره كهرد.
صائب تبریزی ،عرفی شیرازی ،فیضی دكنی ،حزین الهیجی و غنی كشمیری از چهرههای شاخص و نامهدار ایهن
دوره محسوب میشوند كه كتب و مقاالت فراوانی دربارۀ شعر و سبک گویندگی آنان توسط محققان نگاشته شده
است .برخی دیگر از سرایندگانی كه در دورۀ تاریخی مذكور زیسته و آثار شهعری خهود را منطبهق بهر مهوازین و
معیارهای این سبک پدید آوردهاند ،به اندازۀ شعرای مذكور دارای اشتهار نیستند كه از جملۀ این شاعران میتوان
به آت اصفهانی ،تأثیر تبریزی ،بقایی اسفراینی ،و سنجر كاشانی اشاره كرد كه الزم است با تحقیهق در دواویهن
آنها ،ویژگیهای صوری و محتوائی اشعار آنان را به عالقمندان و اهل ذوق معرفی نمود .بنا به ضرورت یادشهده در
مقالۀ حاضر از سبک و محتوای اشعار سنجر كاشانی از سخنوران اواخر قرن دههم و اوایهل قهرن یهازدهم سهخن
خواهیم راند.
سابقۀ پژوهش
درخصوص سنجر كاشانی و شعر وی ،با مراجعه به منابع پژوهشی و تحقیقی ،پیشینۀ زیر بدست آمد:
الف) دیوان :تصحیح دیوان سنجر كاشانی ظاهراً برای نخستین بار توسط مصطفی فیضی و حسن عاطفی و عباس
بهنیا در سال  4355انجام و توسط انتشارات فرهنگ و هنر كاشان چاپ شده است.
تصحیح دیگری از دیوان این شاعر توسط عباس بهنیا و حسن عاطفی در سهال  4397توسهط انتشهارات مهوزه و
مركز اسناد مجلس شورای اسالمی به طبع رسیده است.
ب) پایاننامه
پایاننامه با عنوان «بررسی و تحلیل آداب و رسوم و اشارات در دیهوان سهنجر كاشهانی» توسهط محمهد مههدی
سروشیان در سال  4394در دانشگاه كاشان دفاع شده است .حیدر خلیلی سیالبی از پایاننامهۀ خهود بها عنهوان
«تحقیق در دیوان سنجر كاشانی» در سال  4345در دانشگاه پیام نور تبریز دفاع كرده است .پایاننامۀ دیگری با
عنوان «تحلیل سبکشناسانۀ غزلیات سنجر كاشانی» توسط زهره شجاع سنگچولی در سهال  4346در دانشهگاه
ولیعصر (عج) رفسنجان دفاع شده است.
ج -مقاله
مقالۀ «مضمون وطن در اشعار سهنجر كاشهانی» توسهط حیهدر و اكبهر خلیلهی در سهال  4343در كنگهرۀ ملهی
پژوهشهای كاربردی علوم انسانی اسالمی چاپ شده است .مقالۀ دیگری با عنوان «نقد و تحلیل تشبیه در دیهوان
سنجر كاشانی» توسط حسین اتحادی و دیگران در سال  4349منتشر شده است.
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روش مطالعه
روش تحقیق در این مقاله روش توصیفی تحلیلی است و انجام این پژوه از طریق مراجعه به مراجهع و مآخهذ
موجود و مرتبط با زندگی و احوال سنجر كاشانی و خصوصیات سبکی و محتوائی شهعر او صهورت گرفتهه اسهت.
نخست مقدمهای درخصوص شرح احوال سنجر ذكر شده و سرس بهه بیهان برجسهتهتهرین ویژگیههای سهبکی و
محتوائی شعر این شاعر در سطوح فکری ،زبانی ،لغوی و بالغی پرداخته شده است .الزم بذكر است كه كلیۀ ابیات
نقلشده از سنجر كاشانی در تحقیق حاضر از دیوان تصحیحشدۀ این شاعر توسط حسن عهاطفی و عبهاس بهنیها
( )4397انتخاب شده است.
بحث و بررسی
شرح حال سنجركاشانی
میرسید محمد هاشم طباطبائی متخلص به سنجر كاشانی از شاعران اواخر قرن دهم و اوایل قرن یازدهم هجهری
قمری است كه در سال  494در شهر كاشان بدنیا آمد .خانوادۀ سنجر اههل فضهل و شهعر و ادب بودنهد .پهدر او
رفیعالدین حیدر نام داشت كه خود از بزرگان و شاعران عصر صفوی (دورۀ شاه طهماسب و شاه عباس اول) بود و
در شعر تخلص رفیعی داشته است .همچنین به حیدر معمایی شهرت داشت كه همانگونه كه از عنوان پیداست
بیشتر در فنّ معما و لغز معروف بوده است (مقدمۀ دیوان سنجر كاشانی ،فیضی و دیگران :ص  .)9وی در زادگهاه
خوی به كسب دان و ادب پرداخت و بیشتر از فضایل و كماالت پدر خود بهرهمند گردید .چنانکه گوید:
ز رشههک آنچههه معلههم نههداده بههودم یههاد
ز یُمههن پههدر یههافتم بههه تجربههه سههنجر
كههه داده بههود پههدر پنههد بههی قیههاس مههرا
مهههرا افهههاده اسهههتادم احتیهههاج نشهههد
و در مراحل دیگر از محضر استادان بزرگ این شههر ،ماننهد محتشهم و دیگهر شهاعرانی كهه بها پهدرش دوسهتی
داشتهاند ،بهرۀ وافی برد و به تکمیل فنون شاعری پرداخت و تا بدان پایه رسید كه به تربیت طالبان وادی شعر و
ادب روی آورد (همان :ص .)15سنجر مسافرتهایی به بعضی نقاط از جمله اصفهان داشته و سرانجام رهسرار هند
گردیده است .دربارۀ شهرت سنجر باید گفت كه پهس از مهرگ نیهز از ایهن شههرت برخهوردار بهوده و برخهی از
سخنوران پس از وی به مناسبتهایی از سنجر یاد كردهاند .از جمله صائب در روزگاری كه در هند بود قصیدۀ «ای
در برهان پور» سرود كه در ضمن ستای از سخن خود از سنجر و نوعی و عرفی بدینگونه یاد میکند:
نینههد جمههع بههه دارالعبههاد برهههان پههور
هزار حیف كه عرفی و نوعی و سنجر
نمیشههدند بههه طبههع بلنههد خههود مغههرور
كه قوّت سخن و لطف طبع میدیدند
ممدوحان سنجر
سنجر ،ستایشگر اكبر ،و گذشته از او میرزا جانی بیگ ،والی تته ،و فرزندش میرزا غازی بیگ ترخان متخلص بهه
وقاری بود .دیگر ممدوحان سنجر عبارتند از :شاهنواز خان شیرازی ،ابهراهیم عادلشهاه حکمهران بیجهاپور و شهاه
عباس اول صفوی (همان :صص .)14-13سنجر در سال 4564ه.ق ،كه قصد مراجعت به ایران داشت ،در بیجهاپور
دچار بیماری شد و درگذشت و در آنجا به خاک سررده شد (همان :ص.)55
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بررسی سبکی و محتوایی اشعار سنجر كاشانی
سطح فکری
مدح :مدح از مضامین پربسامد و قابل توجه در شعر سنجر كاشانی است .مدایح موجود در دیوان وی را میتوان به
دو دستۀ (مدایح مذهبی) و (مدایح غیرمذهبی) تقسیم كرد:
مدایح مذهبی :سنجر در دیوان خود به دفعات از ارادت ویژهای كه به نبهی اكهرم (ص) دارد سهخن میگویهد و در
ضمن یکی از مثنویهای خود در حدود 455بیت بصورت مفصل به توصیف معراج نبوی و جزئیات آن میرردازد كه
شایسته است با تأمل در تک تک ابیات این مثنوی به اسهتخراج نکهات تهاریخی و حهوادع متعهدد واقعهه معهراج
پرداخته شود .ابیات آغازین این مثنوی به شرح زیر است:
نبهههههههی اق ابوالقاسهههههههم محمهههههههد
شنیدسهههتم كهههه شهههاه عهههرش مسهههند
بههه نرگسههزارش آمههد خههواب را فصههل
شهههب معهههراج پهههی از مهههژدۀ وصهههل
وز آن سههههو دیههههده دل بههههاز كههههرده...
از ایههن سههو بههرگ خفههتن سههاز كههرده
گرفههههت انگشههههت پهههها روحاالمیههههن
چهههو پهلهههو آشهههنا شهههد بهههر زمیهههن
درودت میرسههههههاند عههههههرش بههههههاال
كههههه یهههها خیرالبشههههر ایههههزد تعههههالی
سهههههالمی از زبهههههان بهههههی سهههههالمی
بهههههه طهههههاق ابرویهههههت دارد نههههههانی
بههههه خلوتگههههاه خههههاص جههههاودانی...
حبیههههب خههههوی را خوانههههد نهههههانی
(دیوان سنجر كاشانی :ص )154
سنجر در بخشهایی از مثنوی مذكور به مدح و تمجید از مقام واالی حضرت علی (ع) نیز میرردازد:
علههههی عههههین حههههدیث آنههههت منّههههی
محمهههههد كاشهههههف علهههههم لهههههدنّی
نخوانههده بههی عمههل از علههم یههک حههرف
تمههام علههم و علم ه در عمههل صههرف
صهههال درده بهههه ایهههن دعهههوی نبهههی را
اگهههر خهههواهی كهههه بشناسهههی علهههی را
والیهههت را بهههه ایهههن در بسهههته دادنهههد
نبههههوت را بههههه آن سربسههههته دادنههههد
چههو درشههد ،گشههت فههتح البههاب خیبههر
دو انگشههههت بههههه چشههههم حلقهه هۀ در
به هم چون استخوان و گوشت بها پوسهت
نبههی عههین خههدا ،عههین نبههی اوسههت
(همان :صص 143و)141
عالوه بر مثنوی مذكور ،سنجر در قصیدهای مستقل به مدح حضرت علی (ع) پرداخته است .در این قصیده شاعر
پس از اظهار ناراحتی از رنج و مالل فراوان روزگار به وصال یار میاندیشد و به این موضوع فکر میکند كه بهرهای
از حیات نخواهد برد؛ زیرا سیه بختی او را حتی اسکندر در آیینه و خضر در آب دیده است .سهرس ضهمن اظههار
ارادت به ساحت حضرت علی (ع) به مدح وی میررازد و از آن حضرت مدد میطلبد:
دیههده اسههکندر در آینههه و خضههر در آب
چه تمتّع ز حیاتم كه سیهبختی من
هیچ كهس جهز تهو نیاویختهه بهر محهراب
پرده بردار ز رخ تا همه در سجده شویم
بوتراب ،آنکه نهزاده اسهت چهو او امّ تهراب
بوالحسن آنکه نررورده چو او جدّ حسین
شهرتی دارد این نقهل صهحیح از اصهحاب
مصطفی گوش به تکبیر تو بودست به رزم
آسههیا از اثههر قهههر تههو گههردد گههرداب
از نهیب تو اگر سنگ بود ،آب شود
شههاهراه تههو بههه تحقیههق بههود راه صههواب
بر سر چارسوی مهر و محبت چو رسم
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تا سرانگشت رسهانی بهه مقهراض ركهاب
گرد طومار جهان سیر كند دُلدُل تو
آن تنومند ،درنگ چو دهی گاه شتاب...
شود از نق سُم گاو زمین ماهی پست
(همان :صص 344و)346
برای مشاهدۀ شواهد بیشتر در این زمینه به دیوان سنجر كاشانی صفحات159،154 ،145و145مراجعه شود.
مدایح غیرمذهبی :عمده ترین مضامین مدح غیرمذهبی دیوان سنجر ،مربوط به مدح امیران و شاهزادگان معاصهر
وی است .در این مدایح ،او بعضاً مثل شاعران سلَف خود (خاقانی ،انوری ،وطواط و مانند آنها) ،غلوّ و مبالغۀ وافری
به خرج میدهد و مقام ممدوح را از آسمانها نیز فراتر میبرد و دشمنان آنهها را در زیهر پهای آنهان تصهور میکنهد.
همچنین معتقد است كه آفرین همۀ آدمیان بخاطر ممدوح است .به جهت فقدان ارزش هنری و ادبهی چنهین
اشعاری ،از ذكر مصادیق آنها صرف نظر م یشود و خوانندگان میتوانند برای بررسی مضهامین مهدحی مربهوط بهه
امیران روزگار سنجر به متن دیوان وی بویژه قطعۀ اول (ص ،)393قطعۀ (1ص ،)394قطعهۀ (7ص  ،)399قطعهۀ
(41ص  ،)346قصیدۀ ( 5در مدح شاهزاده سلیم) ،قصاید 44 ،7و( 65در مهدح اكبرشهاه) ،قصهیدۀ ( 45در مهدح
شاهنوازخان) و قصیدۀ ( 65در مدح شاهزاده دانیال) مراجعه نمایند .در ستایشهای اغراقآمیز سنجر از پادشاهان
و حاكمان نکات زیر قابل توجه است:
الف) مدح جاه و مقام ممدوح
ب) مدح عدالت ممدوح و خوبیها و محبتهای وی
پ)ت وصیف شجاعت و خشم ممدوح
ت) درخواست صله از ممدوح و دعا برای جاودانگی وی
ستای از مقام مادر :در دیوان سنجر ارادتی نسبتبه مادرش میبینیم و بر اساس آنچه از مضمون ابیهات قصهیدۀ
 65دیوان مشخص میشود ،این موضوع مربوط به زمانی است كه سنجر در دیار غربت در دربار اكبر شاه بهود .وی
از ممدوح میخواهد كاری كند تا مادرش به هند بیاید و شاعر بتواند پس از ده سال دوری از مهادر ،او را مالقهات
كند .وی در ضمن ابیات این قصیده مادرش را به نیکی میستاید و از مهر و عواطف مادرانۀ والدۀ پیهر و غمدیهدۀ
خود در حق خوی سخن میگوید و اشتیاق وافر خود را برای مالقات مادر بیان میکند .شاید چنهین توصهیفی از
مقام مادر در ادبیات سبک هندی بینظیر باشد:
انهههدر محبهههت مهههن و یعقهههوب مهههادران
غمدیده پیر والدهای در وطن مراست
هرگز به من خطاب نکردی بهه غیهر جهان
هرگز به من خطاب نکردی به غیر عمر
باد ار به مهن وزیهدی ،بهودی بهر او گهران
گردم ز چهره شستی و آبم به رخ زدی
تیمهههار مهههن نکهههردی ماننهههد دیگهههران
مژگان به جای شانه نهادی به موی من
صد بنهده بهی كهردی دنبهال مهن روان
اگر قدمی دور ماندمی
از خدمت
ده سال شد كنون كهه نیابهد ز مهن نشهان
ده سال شد كنون كه ندارد خبر ز من
دل از جفههای مههن شههده رنجههور و نههاتوان
چشم از فراق من شده از نور بینصیب
كامسهههال دیهههر آمهههد از هنهههد كهههاروان
بعد از دعای شاه همین است ورد او
توفیههق پههایبوس وی امّهها در ایههن مکههان
خواهم به دولت تو میسر شود مرا
(همان :صص 357و)359
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ستای فرزند :سنجر مثنوی بلندی با عنوان (در نصیحت فرزند) دارد كه در ضمن آن ،ابتهدا فرزنهد خهود را كهه
ظاهراً (افسر) نام داشته است میستاید و سرس او را نصیحت میکند كه در زندگی چگونه باشد:
كههههه اول نهههههالیّ و پیشههههین ثمههههر
بیههههها افسهههههر ای تهههههاج سههههههنجر
كهههه از صهههاف نیسهههان مهههن كشهههتهای
تهههو در رشهههتهام چهههون سهههر رشهههتهای
پهههههس از قرنهههههی آوردهام در كنهههههار
صهههههدفوارت ای گهههههوهر شهههههاهوار
نههه همشههیر و اخههوان كههه خیههل توینههد
تهههو اصهههلی دگرهههها طفیهههل توینهههد
بههه گههردن تههرا مهههر اخههوان اسههت قههرض
مهههرا تربیهههت كهههردن تسهههت فهههرض
(همان :ص )111
مضامین غنائی و عاشقانه
توصیف جمال معشوق و جزئیات شمایل او :توصیف معشوق از مضهامین مهورد عالقهۀ سهنجر بهویژه در غزلیهات
اوست .او با دقت و وسواس خاصی به شرح جزئیات مربهوط بهه جمهال معشهوق میرهردازد كهه نمونههای از ایهن
توصیفات براساس ترتیب صفحات دیوان به قرار زیر است:
طبیبان را چو حال نزع بیماران شود پیهدا
لب كام دل رنجور داد و شیوه این باشد
(همان :ص )455
چشم تو غزالی است كهه مژگهان خهتن اوسهت
غمزهات جان را نشان تیر مژگهان كهرده اسهت

بههر قامههت تههو نههازم كههز بوسههتان عههالم
ز خال هندویت شد بی

قهدر مصهحف رویهت

حسن تو بهاری است كه عهارض سهمن اوسهت

(همان :ص)434
التفههاتی بههر مههراد نههامرادان كههرده اسههت
(همان :ص )455
بس نخهل خیهزد امها طهوبی لقهب نباشهد
(همان :ص )444
تو تخم كفر افشانی در این بستان و دین رویهد

(همان :ص )475
گوی گردون دست بیتابی به دامان میزنهد
زلف چوگانت چو بر گوی زنخهدان میزنهد
(همان :ص )446
شههدهسههت گههوژ و از او فتنههه جههوان دارم
كمان ابرویت ای نوجهوان چهو پیهر شهریر
(همان :ص )644
نیز برای مشاهدۀ شواهد بیشتر مراجعه شود به غزل 3بیت 6در توصیف لب ،غزل 69بیت3در توصیف مژه،
غزل 14بیت  3در توصیف چشم ،غزل  467بیت 1و غزل 454بیت 6در توصیف عارض.
واسوخت (اعراض از معشوق) :واسوخت در لغت به معنی بیزاری و رویگردانی از معشوق است و در اصطالح سنتی
نیز به سبکی از اشعار گفته میشود كه مضمون آن مربوط به همین رویگردانی از معشوق باشد .واسوخت شاخهای
از سبک قدیمی وقوعگویی است كه در اوایل سدۀ دهم هجری در شعر پارسی پدید آمهد .در ایهن سهبک شهاعر،
آشکار و بیررده زبان حال خود را واگویه میکند .واسوخت ،دوری جستن دلداده از دلبر را مد نظر دارد و در واقهع
عبارت بود از عکس العمل قهر و عتابی كه عاشق در مقابل بیوفایی یا ناسراسی معشهوق نشهان میدههد و غالبهاً از
اطوار عاشق است (پژوهشی در سبک هندی و دورۀ بازگشت ،خهاتمی :ص  .)64در دیهوان سهنجر ،مهواردی كهه
واسوخت باشد نادر است ،او شاعری است كه در توصیفات به وصال میاندیشد و پیوسته در آرزوی وصال اسهت
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اما گاهی اوقات عنان اختیار از كف داده و ضمن عتاب معشهوق و اتههام او بهه بینهوائی از حسهن ،از وی اعهراض
میکند:
رفتهههههههیم و جههههههها گذاشهههههههتیمت
خههههوش بههههاش كههههه واگذاشههههتیمت
ای گهههههل بهههههه صهههههبا گذاشهههههتیمت
چههههون بههههوی وفههههایی از تههههو نایههههد
مهههها هههههم بههههه خههههدا گذاشههههتیمت
مههههها را چهههههو گذاشهههههتی و رفتهههههی
مهههها خههههود بههههه نههههوا گذاشههههتیمت
خهههوب اسهههت كهههه بینهههوایی از حسهههن
یهههک شهههب بهههه دعههها گذاشهههتیمت
سههههنجر چههههه بههههه روز یههههار كههههردی
(دیوان سنجر كاشانی :صص 439و)434
مفاخره :سنجر كاشانی در دیوان خود مانند برخی شعرای ادب فارسی بعضاً خود را ستوده و در تمجید از مقهام و
جایگاه شاعری خود سخن گفته است .او در هر انجمن و خلوتی مشغول ترانهخوانی و پایکوبی است؛ زیهرا در ههر
غزل او جالل و شکوهی نهفته است:
بر هر غزل سنجر بسته است جالجلها
در انجمن و خلوت میخوانم و میرقصم
(همان :ص )444
سنجر ،حاسدان سخنان را «عقیمطبع» خطاب میکند زیرا اگر از خامۀ او نکتۀ اصیل و شعر نابی بیهرون بیایهد،
آنها از حسادت میمیرند:
ز خامهههه زاد اگهههر نکتهههۀ اصهههیل مهههرا
عقیمطبعان سنجر ز رشک میمیرند
(همان)
او شعر خود را «شعر تر» بمعنی شعر تازه و ناب مینامد:
خصم گو پردۀ صد عیب كن این یک هنهرش را
صافی سینه عیان است ز شعر تر سنجر
(همان :ص )441
وی معتقد است چون طرز تازه ای را در شاعری در سرزمین هند ابداع كرده است ،شایسته است كه بهه او عنهوان
«خسرو سخن» داده شود:
میزیبدش كهه خسهرو ملهک سهخن شهود
در هند طرز تازه سنجر رواج یافت
(همان :ص )644
در بیت زیر نیز از طرز نو شعرخود یاد كرده است:
نیست سرشتم آشنا پر به سرشت دیگهران
سنجرم و به طبع خود طرز نوی سرشتهام
(همان :ص )676
نیز در غزلی دیگر ،شعرش را در عزیز و ارجمند بودن همانند یوسف پیامبر (ع) میداند و در ادامه شهر كاشان را
میستاید و بیان میکند كه اگر شعرش نیک و ارجمند است به این دلیل است كه او زادۀ كاشان است و كاشان به
خوشقماشی (ادب و شعر) ،معروف است.بنابراین قطعه شعرش را بعنوان ارمغان برای سخنوران كاشان میفرستد:
مثل است كار كاشان همه جا ز خهوشقماشهی
همه شهر همچو یوسف ،سخنم عزیز باشد
كه به ارمغان فرستم به سهخنوران كاشهی
ز مسوّدات سنجر به از این غزل ندارم
(همان :ص)641
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در قصیدهای كه در مدح اكبرشاه سروده ،او را میستاید و شاعر شدن را تنها بخاطر او میداند و در ادامه خود را
شایستۀ الطاف پادشاه میرندارد و شعرش را همرایۀ دفتر قضا میبیند و چنین بیان میکند كه هنگهام مهدح شهاه،
بخاطر زیبایی شعرش ،بلبالن در خانۀ او برای خود آشیانه میسازند:
الفههی نمیههزنم سههخنم هسههت در میههان
شایس هتهام بههه تربیههت و الیقههم بههه لطههف
همههدوش خامهههام ،علَههم فههتح كاویههان
ههههم جلهههد نامههههام ورق دفتهههر قضههها
در نوبههههار مهههدح و ثنهههای خهههدایگان
بلبههل بههه شههاخ خام هۀ مههن آشههیان نهههاد
(همان :ص )359
سطح زبانی
باریکاندیشی و مضمونآفرینی
اساسیترین و مهمترین ویژگی سبک هندی ،مضمونآفرینی و ایجاد معانی باریک و نکتههای غریب و نازک است
كه با فکری رسا و نظر دقیق بدست میآید .پایۀ اساسی در این مکتب بهر تخیهل و مضمونسهازی گذاشهته شهده
است .مضمون نو ،خمیرمایۀ اصلی كار شاعر است و از آن با تعبیراتی همچون معنی بیگانه ،معنی غریهب ،معنهی
وحشی ،معنی دور یا دورگرد ،مضمون بیگانه و مضمون تازه یاد میکنند .اصوالً شهاعران ایهن دوره در پهی یهافتن
معنی بیگانه و خیال خاصند (پژوهشی در سبک هندی و دورۀ بازگشت ،خاتمی :ص)43
در موجخیز حادثهه بهس دسهتوپها زدیهم
سنجر نشد سفینۀ ما ساحل آشنا
(دیوان سنجر كاشانی :ص )614
(در موجخیز حادثه دست و پا زدن) ،مضمونی تازه است .شاعر در پی بیان این مطلب است كه آرامه خهاطر و
نجات از حادثه برای او مقدور نیست زیرا بخاطر تالش زیاد (دست و پا زدن) ،توانی بهرای او بهاقی نمانهده اسهت.
ابتدا با تشبیهی مضمر ،حادثه را به دریایی موّاج تشبیه كرده كه سفینه وجود شاعر در آن در حال حركت است و
او برای نجات دادن خوی از غرق شدن با تمام توان مشغول دست و پا زدن اسهت .سهرس بهه بیهان ایهن نکتهه
پرداخته است كه به جهت تالش فراوان و ازدست رفتن نیرو ،توان كافی جهت رساندن كشهتی وجهود شهاعر بهه
ساحل این دریای موّاج باقی نمانده است.
كههاین لقمههه از دهههان فالخههن گرفتهههام
وصلم حالل باد پس از رنج انتظار
(همان :ص )654
تعبیر «لقمه از دهان فالخن گرفتن» در مصرع دوم ،مضمونی بکر و درخور تأمل اسهت .پیچیهدگی ایهن بیهت در
ارتباط بین لقمه و فالخن است .شاعر ابتدا فالخن را كه وسیلۀ پرتاب سنگ است بهه انسهانی تشهبیه كهرده كهه
دهان دارد .سرس واژۀ لقمه را كه با دهان ارتباط دارد ولی در مقایسه با فالخن قدری نامأنوس بنظر میرسد ذكر
كرده است .با تأمل در مضمون بیت ،این معنی حاصل میشود :شاعر خبر وصل یار را كهه ماننهد لقمههای لذیهذ و
خوشگوار است ،مثل سنگی كه از فالخن پرتاب میشود از دهان فالخن شنیده است.
بارزترین و مشهورترین شیوۀ مضمونسازی و بعبارت دیگر شگرد كار در سبک هندی ،نقب زدن از ظهاهر بهه
باطن یا برقرار كردن ارتباط بین محسوس و نامحسوس است .شاعر دائماً میان دو قطب محسهوس و نامحسهوس
در آمدوشد و تردّدی شاعرانه است (بیدل ،سرهری و سبک هندی ،حسینی :ص .)49
برای پرهیز از طوالنی شدن بحث از شرح شواهد دیگر مضمونآفرینی در دیوان سنجر خودداری میشود و صهرفاً
به ذكر نمونههای دیگر برای تأمل بیشتر خوانندگان بسنده میگردد:
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از گریههه سههبز شههد چمههن انتظههار مهها
دنبهههال مههها متهههاز كهههه صهههید الغهههریم
بههر گههرد بههاد آه اسههیران نشسههتهایههم
باش چون مست سرافکنده كهه از نخهوت زههد

كمههرم قابههل زنّههار و جبههین الیههق صههندل
خضههرم نمههود تربیههت امهها گلههی نچیههد
سهههههههفرم توشهههههههه برنمیهههههههدارد
به خون خویشتن آلهودهانهد مهردم چشهم

صههد رنههگ گههل شههکفت ز بههاو و بهههار مهها
فتهههراک سهههرخ رو نشهههود از شهههکار مههها
بهههر دامهههن كهههس ننشهههیند غبهههار مههها
(همان :صص43و)41
سههفره مههی شههده سههجادۀ پشههمینۀ مهها
(دیوان سنجر كاشانی :ص)47
لقهههب برهمنهههی یهههافتم از سهههجدۀ اوّل
(همان :ص)637
كههو بههرق؟ تهها ترانچههه زنههد بههر گیههاه مههن
(همان :ص)674
نهههام مهههن پختهههه اسهههت نهههان مهههرا
(همان :ص)149
وگرنههه ماتمیههان دسههت در حنهها ننهنههد
(همان :ص)164

تمثیل یا ارسالالمثل
تمثیل بیان غیرمستقیمی است كه اساس آن بر تشبیه بنا میشود؛ بدین ترتیب كه فرد برای بیان ذهنیت خوی
كه معموالً مفهومی عقلی و نامحسوس است ،عینیتی محسوس را برمیگزیند تا ذهنیت خود را بر اسهاس آن القها
كند (سیری در شعر فارسی ،زرینكوب :ص .)454
مثل در واقع برقراری و تثبیت یک فکر بواسطۀ عینیت بخشیدن به آن است .البتهه ایهن خهود مبتنهی بهر نهوعی
تشبیه است كه بیشتر جنبۀ برهان و استدالل شاعرانه دارد ولی در تشبیه محض و خالص ،هیچگونه استداللی در
میان نیست (تمثیل در سبک هندی ،اعال .)4394 ،در شعر سبک هنهدی ،تمثیهل و ارسهالالمثهل یهک ویژگهی
برجستۀ سبکی است .این صنعت قبل از سبک هندی هم استعمال داشت ولی شاعران این سبک از آن اسهتفاده
زیاد كرده و از طرف دیگر نحوۀ استفادهشان متفاوت است .تمثیل در سبکهای قبلی در چند مصراع تمهام میشهد
اما در سبک هندی تمثیل یا اسلوب معادله در یک بیت مطرح میشود .در شعر سنجر به ارسالالمثل توجه شهده
است و روایی و گیرایی كالم او در پاره ای ابیات بحدی است كه در بیان محاورۀ مردمان ،حکم ارسالالمثل یافته
است:
بتههوان بههه لقمههه بسههت دهههان نهنههگ را
چشم گرسهنه را نتهوان دوخهتن بهه ههیچ
(دیوان سنجر كاشانی :ص )44
قول ما هرگز موافهق نیسهت بها كهردار مها
هرچه میگوییم عکس آن ز ما سهر میزنهد
(همان :ص )445
بیم خطر كشتی بهی اسهت بهه سهاحلها
تا پا به زمین نایهد ایمهن مشهو از طوفهان
(همان :ص)444
در هیچ صفحه نیست كه صد نکته درج نیسهت
صههاف سههخن بههه دفتههر مهها برنمیخههورد
(همان :ص)644
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گریهای شهرط بهود از پهس ههر خندیهدن
نشکفته است گلهی بهی نهم بهاران ،سهنجر
(همان :ص)674
چههو در شکسههت زلههف خههود قویدسههتند
وفا مجوی ز خوبان كهه در شکسهتن عههد
(همان :ص)165
پارادوكس :پارادوكس یا متناقضنما را انگاره ای میدانند كه از عناصر ناهمخوان تشکیل شده است كه پیونهد ایهن
عناصر ناهمخوان به مدد نیروی خیال امکانرذیر است .پارادوكس تصویری است كه دو روی تركیهب آن از لحهاظ
مفهومی یکدیگر را نقض میکند .در واقع تناقض ظاهری مفهوم جمله باعث میشود كه شنونده یا خواننده بهه آن
ت وجه بیشتری كند و در پی كشف زیبایی پنهان آن شود (بررسی انواع پارادوكس تركیبی و معنایی غزل منزوی،
رحیمی زنگنه ،و نجفی .)4346 ،بنا به تعبیر شفیعی كدكنی ،پارادوكس یکی از انواع آشناییزدایی هنری در زبان
است .وی با استناد ب ه مصرع (اگرت سلطنت فقر ببخشند ای دل) ،از شعر حافظ به این موضوع اشاره كرده است
كه (سلطنت فقر) یک بیان پارادوكسی است و این یکی از شیوههای عظیم در بالغت سنتی ماست .و اگر چنهین
كاربردی در منطق عیب است در هنر ،اوج تعالی است .تعابیری نظیر (شتاب ساكن) و (برگ بیبرگی) كه اولی از
واعظ قزوینی و دومی از سنائی میباشد نیز از این مقوله است (موسیقی شعر ،شفیعی كدكنی ،صص 34و.)37
برخی از نمونههای پارادوكس در شعر سنجر كاشانی به قرار زیر است:
كه بر در بود دوشم دیهده و بهر روزن اسهت امشهب
ز درد انتظههار دوش ،مههرگم روشههن اسههت
(دیوان سنجر كاشانی :ص )463
تا ز بیلطفی به روی مهن در بیهداد بسهت

بی غمم ،گر دل دمی زین غهم لهب از فریهاد بسهت

(همان :ص)431
بر چرخ شکسهته اسهت كلههگوشهۀ فقهرم
دسهههتم بهههه گریبهههان عزیهههزی نرسهههیده
با وجود بیكالههی ،بها همهه عریهان تنهی

مانهها كههه سههرم در گههرو تههاج قبههاد اسههت
(همانجا)
گلدسههتۀ رسههواییم از خههاک گیهها رسههت
(همان :ص )415
تاج فخرم بر سر و تشریف قدرم در بر است
(همان :ص )459

سطح لغوی (واژگانی)
توجه به الفاظ عامیانه و الهامگیری از تجارب روزانه :در دوران سبک هندی با رویگردانی دربار صوفیه از پهذیرش
شاعران ،شعر از دربار بیرون آمد و در میان عامۀ مردم رواج یافت .بتدریج الفاظ و جمالت و مثلهای عامیانهه و از
همه مهمتر فرهنگ عامیانه در شعر رواج یافت .به همین جهت یکی از مشخصههای این سبک را میتوان توجه به
الفاظ عامیانه دانست .در شعر سبک هندی حتماً الفاظ و كلمات عامیانهای میتهوان یافهت كهه در شهعر شهاعران
پیشین نبوده است .اگرچه این ویژگی بشکلی رقیق بعضاً در سبک خراسانی و عراقی نیز سابقه داشته است اما در
شعر سبکهای فوق بعنوان نوعی تفنن كاربرد داشت ولی در دورۀ مورد مطالعۀ ما نوعی ضرورت شعری محسهوب
میشده است (پژوهشی در سبک هندی و دورۀ بازگشت ،خاتمی :ص .)65در دیوان سنجر كاشانی نیهز توجهه بهه
فرهنگ عامه و استفاده از واژگان عامیانه و اصطالحات محاوره تا حد قابل اعتنایی بچشم میخورد:
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وای بههر همسههایۀ دیههوار بههر دیههوار مهها
ما كه شهری را ز نالیدن به تنگ آوردهایهم
(دیوان سنجر كاشانی :ص )445
دل را كسی به كوچه و برزن نیافتهه اسهت
سنگ و سفال نیست كه بر خاك افکنند
(همان :ص)433
فردا چه شناسیم كه مُردست و كه زادست
امروز دگر با مهی و مطهرب بهه سهر آریهم
(همان :ص)431
من به روی خود نیاوردم سخن بسیار بهود
دوش بر رغم من آنجا صحبتی در كار بهود
(همان :ص)445
ناف هفته ست اگر غهرّه مهاه رجهب اسهت
زاهد امروز اگهر مهی نخهورد شهرم بهاد
(همان :ص)341
نیههز رجههوع شههود بههه غههزل 45بیههت 6و (3ص ،)465غههزل444بیههت(1ص ،)474غههزل 497بیههت( 6ص،)474
غزل365بیت(4ص ،)613غزل 364بیهت( 1ص ،)611غهزل365بیهت ( 5ص ،)615غهزل 369بیهت(4ص،)617
غزل335بیت( 3ص.)655
واژههای ایدئولوژیک در دیوان سنجر كاشانی :نشانهشناسان طبقهبندیهای متفاوتی از رمزگانهای اجتمهاعی ارائهه
كرده اند؛ از جمله رمزگان كالمی ،رمزگان بهدنی و رمزگهان كهاالیی ،رمزگهان سهاختاری (سیسهتمی) و رمزگهان
فرایندی .رمزگان ساختاری مجموعهای از عنا صر را به یک نظام مشخص و گاه گسترده پیوند میزند ،به این نهوع
رمزگان ،رمزگان ارجاعی نیز میگویند .چون هر كدام از این رمزگانها به یک نظام مشخص اجتماعی یا نهاد معین
فرهنگی ارجاع میدهد مثالً رمزگان تصوف ،رمزگان زهد ،رمزگان چرگرا ،سلطنتطلب و مشهروطهخهواه كهه ههر
كدام در بخشی از ادبیات فارسی مسلط بودهاند .نوع رمزگان در الیۀ واژگانی و نق آن رمزگان در مهتن ،میهزان
وابستگی و دلسرردگی مؤلف به گفتمانهای مسلط و نسبت او با ایدئولوژیها و نهادهای قدرت را مشهخص میکنهد
(سبکشناسی ،فتوحی :ص  .)645در شعر سنجر كاشانی واژههای مرتبط با نهادهای مختلف ،حضهور ملمهوس و
قابل توجهی دارند كه از باب نمونه به بررسی این واژهها در غزل طوالنی زیر میرردازیم:
سرخوش و مست برون تاخته از میکده دوش
میگذشتم بهه در صهومعه گویها و خمهوش
مجمعی دیدم از اهل ریا ماالمال
همه تسبیح به دست و همهه سهجاده بهه دوش
كرنکی پیرو خود ساخته یک گله وحهوش
شیخکی معركه آراسته با یک دف ری
با دم سرد درآمد چو خُهم مهی در جهوش
همچو مینای میم افتان و خیزان چون دید
آخر این پند رسول است نگیری در گهوش
آخر این ماه صیام است نترسی ز خدا
هان دهان آب كه از بهاده و در توبهه بکهوش
همه را خشک لب از روزه ،ترا تردامن
گفتم ای كوی خموشان ز تو بازار خهروش
گفتم ای خانقه زهد ز تو زرقآباد
وز مریدان تو محمود یکی حلقه به گهوش
از تالمیذ تو ابلیس یکی كُندسواد
فرش از خشت خم انداخته در زیر فهروش
بوریاهای ریاباف به هم بافتهای
كه نکردست از آن پیر مغان رشحی نهوش
اندر آن خم چه می صافی سوزی
سینه گرمان دعای همه آورده به جهوش
همه افشرده عصیر
پایکوبان سماع
زود بههردارم از سههاغر عرضههت سههرپوش
گر نترسم كه به بدمستی مشهور شوم
مستت از كوی بهرون آورم ای زرقفهروش
بتت از جیب نمایان كنم ای شیدشعار
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ایّهاالشیخ كه من بعد در این بهاب مکهوش
نه مرا توبه ز می بلکه تو را سوگند است
محتسب پی دهان تو اگهر گیهرد گهوش
سنجر از بخت دلیر تو به مستی چه عجب
(دیوان سنجر كاشانی :ص )669
واژههای مربوط به نهاد تصوف ،شریعت و خرابات در غزل فوق به قرار زیر هستند:
رمزگان نهاد تصوف :شیخ ،شیخک ،صومعه ،دف ،خانقه ،مرید ،زهد ،سماع
رمزگان نهاد شریعت :تسبیح ،سجاده ،ماه صیام ،روزه ،توبه ،رسول ،ریا ،دعا ،سوگند
رمزگان نهاد خراباتی :باده ،خُم ،می صافی ،پیر مغان ،مست ،عصیر ،ساغر
برای شواهد بیشتر درخصوص كاربرد واژههای فوق در شعر سنجر مراجعه شهود بهه غهزل ( 319ص ،)654غهزل
( 341ص )677و غزل ( 147ص.)699
سطح بالغی (ادبی)
سنجر مانند سایر شاعران از آرایه ها و ابزارهای شعری متعددی برای آراستن كالم خهود بههره جسهته اسهت .در
دیوان وی اغلب آرایههای لفظی و معنوی از قبیل تشبیه ،استعاره ،كنایه ،مجاز ،تلمهیح ،و مراعهات نظیهر بچشهم
میخورد كه پرداختن به مصادیق تکتک آنها از حوصلۀ این پژوه خارج است و عالقمندان میتوانند با مراجعهه
به دیوان این شاعر ،آگاهیهای الزم را از چگونگی بکارگیری این فنون شهعری در دیهوان سهنجر بدسهت بیاورنهد.
لیکن جهت آشنایی مختصر مخاطبان به دو مورد از پربسامدترین این آرایهها در شعر وی كه در حهوزۀ لفظهی و
معنائی بترتیب عبارت از (تشبیه) و (تلمیح) هستند اشاره میشود:
تشبیه :ابتداییترین صورت تالش تخیّل برای وحدت بخشیدن به صور خیال ،تشبیه اسهت .بهر اسهاس نقهل قهول
شفیعی كدكنی از جرجانی ،تشبیه آنست كه معنی یا حکمی از معانی و احکام چیزی را بهرای چیهز دیگهر ثابهت
كنیم؛ مثل اثبات شجاعت شیر برای مردم( .صور خیال در شعر فارسی ،شفیعی كدكنی :ص  .)53اصطالح تشبیه
در علم بیان ب معنی مانند كردن چیزی است به چیزی ،مشروط بر اینکه آن مانندگی مبتنی بر كذب یا دروو نمها
باشد یعنی با اغراق همراه باشد (نگاهی تازه به بدیع ،شمیسا :ص  .)33تشبیه در سبک هندی پركهاربرد اسهت و
اساس این سبک بر تشبیه اسهتوار اسهت .در دیهوان سهنجر نیهز تشهبیه جایگهاه خاصهی دارد و بعهد از تلمهیح،
پركاربردترین آرایۀ ادبی موجود در دیوان است .نکتۀ اصلی در تشهبیهات دیهوان سهنجر ،ایهن اسهت كهه بیشهتر
تشبیهها بصورت اضافۀ تشبیهی است ،با این توضیح كه مشبّه به مشبّه به یا برعکس ،اضافه شهده و ادات تشهبیه
حذف شده است .در بعضی موارد نیز تشبیهات از نوع تشبیه مفصل میباشد؛ به این صورت كه اركان اصلی تشبیه
به یکدیگر اضافه نشدهاند بلکه بعضاً بواسطۀ ادات تشبیه و در پارهای موارد بدون حضور ادات تشهبیه بههم ماننهد
شدهاند .در خصوص نوع طرفین تشبیه باید به این موضوع اشاره كرد كه طرفین تشبیهات بیشتر حسّی بهه عقلهی
هستند و در اندک مواردی نیز حسّی به حسّی یا عقلی به حسّی هستند و پی بردن به چنین تشهبیهاتی چنهدان
دور از ذهن نیست .از نظر مفرد و مركب بودن وجه شبه نیز در مواردی كه خود تشبیه مركب است ،حتمهاً وجهه
شبه مركب بوده و در سایر موارد ،وجه شبه اغلب مفرد مقیّد و در بعضی موارد مركب میباشد.
نمونهای از تشبیهات دیوان سنجر:
اضافۀ تشبیهی :در این تشبیه ،طرفین تشبیه بهم اضافه میشوند و ادات تشبیه نیز حذف میگردد:
ز گفت و گوی امروزی خجل كن قول دوشم را
الهی گنج معنی ده دل گوهر فروشم را
(دیوان سنجر كاشانی :ص )45
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گههردن بههه تیههن و سههینه بههه آمههاج دادهام
در كوچۀ نیاز تنم وقف بسمل است
(همان :ص )645
شواهد برای بررسی بیشتر :قافلۀ اشک (غزل635بیت1ص ،)653كمند عشهق (غهزل341بیهت3ص ،)643كشهور
عشق (غزل394بیت3ص ،)671طفل اشک (غزل397بیت5ص )671و شهر فقر (غزل394بیت4ص.)675
تشبیه مفصل :تشبیهی كه وجه شبه در آن ذكر شده باشد:
ای پارسهها مالحظههه زان زلههف تیههره كههن
روز مرا چو شام غریبان سیاه كن
(همان :ص)677
عههالم افسههرده شههود ،همچههو دم اهههل ریهها
باز وقت است كه از شدّت تبرید هوا
(همان :ص)356
شههواهد بههرای بررسههی بیشههتر :غههزل331بیههت3ص ،651غههزل  375بیههت 1ص ،644غههزل 371بیههت3ص649و
غزل349بیت45ص.674
تشبیه مركب :مقصود از تشبیه مركب لزوماً جمله یا عبارت یا مجموعۀ چند واژه نیست ،بلکه مركب یهک هیئهت
تركیبی است و بقول قدما تشبیه مركب ،هیئ ت منتزع از چند چیز است و با زبان امهروز تهابلو و تصهویری اسهت
ذهنی كه چند چیز در بوجود آوردن آن نق داشته باشد.
چههون آت ه فسههرده بههه گلخههن فتههادهام
دیری است كآرمیده به مسکن فتادهام
(دیوان سنجر كاشانی :ص )651
چون رشته جا به چشهمۀ سهوزن گرفتههام
سنجر ز بس گداختهام در فراق دوست
(همان :ص )654
در خصوص انواع و اقسام تشبیه در دیوان سنجر و بررسی جزئیات مربوط به هركدام از آنها رجوع شود بهه مقالهۀ
«نقد و تحلیل تشبیه در دیوان سنجر كاشانی» از حسن اتحادی و دیگران (.)4347
تلمیح :تلمیح در لغت ب معنی دیدن و نظر كردن و آشکار ساختن و اشاره كردن است و در اصهطالح علهم بهدیع،
اشاره به قصه یا مثل سائره است به شرطی كه آن اشاره چنانکه از معنای اشاره برمیآید ،تمام داستان یا شهعر یها
مثل سائره را دربرنگیرد (فرهنگ تلمیحات ،شمیسا :ص  .)4تلمیح دو ژرفساخت تشبیه و تناسهب دارد؛ زیهرا اوّال
ایجاد رابطۀ تشبیهی بین مطلب و داستانی است و ثانیاً بین اجزای داستان تناسب وجهود دارد (نگهاهی تهازه بهه
بدیع ،شمیسا :ص .)45در میان صنایع بیشتر ،تلمیح مورد توجه شاعران این دوره است كه در مضمونسازی نق
فعالی دارد و میتواند از مصالح كار باشد اما ایشان از تلمیحات رایج اسهتفاده میکننهد و تلمیحهات غریهب ندارنهد
(سبکشناسی شعر ،شمیسا :ص  .)644سنجر برای روشن ساختن آنچه میخواهد بگوید ،در كالم خهود بوفهور از
صنعت تلمیح استفاده كرده است .تلمیحات شعر او را میتوان به دو دستۀ تلمیحات دینهی و تلمیحهات غیردینهی
تقسیم كرد .در تلمیحات دینی به سرگذشت انبیاء الهی از قبیل ابهراهیم (ع) ،یوسهف (ع) ،نهوح (ع) ،ایهوب (ع)،
سلیمان (ع) ،موسی (ع) و عیسی (ع) اشاره كرده است .در تلمیحات غیردینی نیز به فرازی از سرگذشت افهرادی
از قبیل فرهاد و شیرین ،لیلی و مجنون ،محمود و ایاز و اسکندر پرداخته است.
نمونههایی از تلمیحات دینی:
چهههرا خلیهههل عبهههث كهههرد رنهههج آزر را
شکست كار دور از جوانمردی است
(همان :ص )451
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ای زلیخامشربان ما را به صورت كار نیست
اگر كشتی براند فی المثل بهر قلهزم چشهم
ایههوب بههر جراحههت ناسههور میگریسههت
بر باد مکن تکیهه كهه بهر خهاک سهلیمان
گر بهه موسهی مهتکلم شهود آن عیسهیدم
نمونههایی از تلمیحات غیردینی:
كنم به ههر سهر انگشهت كهار صهد فرههاد
مجنون سیهخانه بهه رسهوایی مهن نیسهت
بکههن انکههار ایههاز ارنههه خجههل زود شههوی
سههکندر از پههیم آئینههه داشههت حههین وداع

یوسف مصری خریدار است در بازار ما
(همان :ص )445
ز گههرداب بالی ه نههوح سههالم برنمههیآیههد
(همان :ص)471
نامهربههان دلههت غههم سههنجر نمیخههورد
(همان :ص )644
بسهههیار گذشهههتیم و پهههی مهههور ندیهههدیم
(همان :ص)654
بههههر تعظهههیم بینهههدازد از دسهههت عصههها
(همان :ص)351
هههزار حیههف كههه شههیرین كارفرمهها نیسههت
(همان :ص )434
كههز چشههم سههیاه تههو بسههی خانهههسههیاهم
(همان :ص )654
كههز كمههین جلههوۀ او بنههدۀ محمههود شههوی
(همان :ص )694
جمههم ز بههاد جنیبههت كشههید وقههت شههدن
(همان :ص )344

نتیجهگیری
بواسطۀ وقوع تحوالت مختلف سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و مذهبی در دوران حکومت صفوی در ایهران و اقبهال
خاص امرا و پادشاهان هند به سرایندگان ایرانی ،تعداد كثیری از شعرا و سخنوران فارسیزبان ایهن عههد ،تهرک
وطن گفته در دیار هند سکنی گزیدند .سنجر كاشانی نیز از جمله شاعرانی است كه بخه اعظمهی از زنهدگی و
دوران شاعری را در سرزمین هند سرری كرده و مجموعه اشعار خود را در آن اقلیم سهروده اسهت .از جزئیهات
زندگی سنجر ،اطالعات دقیق و كاملی در دست نیسهت .لهیکن بها اتّکها بهه معلومهاتی كهه در برخهی تهذكرههها
درخصوص سنجر و سرگذشت وی ذكر شده ،میتوان به این جمعبندی رسید كه پدر وی بها تخلّهص «رفیعهی» و
بعدها «معمایی» از شعرای برجستۀ عصر صفوی بود و سنجر از فضایل و كماالت پدر بهه نحهو احسهن بههرهمنهد
گردیده است .سنجر در زمان حیات از شهرت و اعتبار قابل اعتنایی برخوردار بود تا بدان حدّ كه صهائب تبریهزی
در شعر خود از وی یاد كرده است .او شاعری مداح است و در شعر خود چندین تهن از پادشهاهان هنهد از قبیهل
اكبرشاه ،میرزا خانی بیگ ،شاهنوازخان و ابراهیم عادلشاه را ستوده است .از مهمترین ویژگیهای شهعر سهنجر در
سطح فکری میتوان به موارد ذیل اشاره كرد:
مدح ،كه شامل مدایح مذهبی (نعت رسول اكرم (ص) و ستای حضهرت علهی (ع) و مهدایح غیرمهذهبی (مهدح
پادشاهان و امیران معاصر شاعر) است .در مدایح مذهبی ،شاعر اشراف خود را نسبت به حوادع تاریخی مربوط به
زندگی و سیرۀ نبوی و حضرت علی (ع) با توانمندی خاصی به خواننهده القها میکنهد .اشهعار مربهوط بهه مهدایح
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غیرمذهبی شاعر ،فاقد ارزش ادبی و هنری قابل ذكر هستند .از دیگر مضامین نیز میتوان به این موارد اشاره كرد:
ستای مقام مادر و فرزند با بیانی عاطفی و تأثیرگذار ،مضامین عاشقانه كه در ضمن این مضهامین ،بهه توصهیف
جمال معشوق و جزئیات شمائل و اعضای وی پرداخته است .قابل ذكر است كه در برخی موارد به جههت اظههار
مالل و ناراحتی از برخی رفتارهای معشوق ،بعضاَ به نکوه وی میرردازد كه این دسته از اشعار در حوزۀ تفکرات
واسوختی -كه خود از مضامین و فروعات سبک هندی است -قابل بررسی است ،مفاخره (فخریهسرایی) كه شاعر
در ضمن این ابیات ،از هنر شاعری و قابلیتهای خاص شعر خود با چاشنی اغراق بحث میکند.
در سطح زبانی عمدهترین خصوصیات شعر سنجر بدین شرح است :باریکاندیشی و مضهمونآفرینهی ،تمثیهل یها
ارسالالمثل ،پارادوكس .همچنین توجه به الفاظ عامیانه و اصطالحات زبان محاوره و الهامگیری از تجارب روزانه،
و حضور واژههای دارای بار معنائی ایدئولوژیک از جمله ویژگیهای سطح لغوی شعر سنجر بشمار میروند.
در سطح بالغی نیز توجه به این نکته الزم است كه سنجر برای تزئین كالم خود از آرایههای متنوع بالغهی مهدد
گرفته است كه از پربسامدترین آنها در حوزۀ لفظ و معنها میتهوان بترتیهب از تشهبیه و تلمهیح نهام بهرد .بیشهتر
تشبیهات دیوان سنجر از نوع اضافه تشبیهی است .همچنین طرفین تشبیهات بیشتر حسّی به عقلی هستند و در
اندک مواردی تشبیهات حسّی به حسّی ،عقلی به حسّی و نیز تشبیهات مركب نیز در دیوان وی بچشم میخورند.
تلمیحات موجود در دیوان این شاعر را میتوان به دو قسم تلمیحات دینی و تلمیحات غیردینی طبقهبنهدی كهرد.
غالب تلمیحات دینی وی درخصوص اشاره به داستانهای انبیای الهی از قبیل یوسف (ع) ،ابراهیم (ع) ،نوح (ع) ،و
ایوب (ع) شکل گرفتهاند .در تلمیحات غیردینی نیز به سرگذشت شخصیتهایی از قبیل لیلی و مجنون ،شهیرین و
فرهاد ،خسرو و شیرین ،و اسکندر اشاره شده است.
تعارض منافع
نویسنده این مقاله گواهی مینمایند كه این اثر در ههیچ نشهریه داخلهی و خهارجی بهه چهاپ نرسهیده و حاصهل
فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسندگان است ،و ایشان نسبت به انتشار آن آگهاهی و رضهایت دارنهد .ایهن تحقیهق
طبق كلیه قوانین و مقررات اخالقی اجرا شده و هیچ تخلف و تقلبهی صهورت نگرفتهه اسهت .مسهئولیت گهزارش
تعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوه به عهده نویسنده مسئول است ،و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر
شده را بر عهده میگیرند.
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