
 

 هندی سبک مبانی با انطباق منظر از مجاهدی علی محمد آئینی اشعار بازنگری
 )مطالعۀ موردی: دفتر شکوه تماشایی(

 1 مریم مرادی
 چکیده
های شاعران آن  توانمندی نمایانگر و ضروری دوره، آن شعر شناسی زیبایی تحوالت با ارتباط در عصر هر آثار بالغی تحلیل

دهد که  های قبل و بعد از خود است. این مقاله نشان می شناسانۀ آثار آنان با دوره دوره،  تشخصات زبانی و تمایزات سبک
 فراهنجارهای سبک هندی  تأثیر زیادی در آفرینش و زیبایی شناسی اشعار آئینی محمدعلی مجاهدی داشته است.

سرای معاصر است که در اشعار او، احساسات لطیف، روح غنایی، مضامین بلند و متعالی،  محمد علی مجاهدی از شعرای آئینی
های پارادوکسیکال،  به وضوح  های اسمی و فعلی، تشخیص، بیان خیال انگیزی و دیگر امتیازات سبک هندی مانند استعاره

نش صور خیال همراه با تداعی یک سلسله از معانی پر رمز  و راز فضایی را شود. تخیل قدرتمند مجاهدی در آفری دیده می
خلق کرده است که در آن روح شعر عصر صفوی با زبان شعر معاصر آمیخته شده است. روش تحقیق در این پژوهش  به 

حاصل  نتایج ها است. دی دادهبن تحلیلی، توأم با  طبقه-ای و شیوۀ استقرایی صورت اسنادی و با استفاده از امکانات کتابخانه
 .دهد می نشان را مجاهدی محمدعلی در هندی سبک های مؤلفه از روشنی تصویر شده

 محمد علی مجاهدی، سبک هندی، شعر آئینیکلمات کلیدی: 

 درآمد. 1
در شهر قم به دنیا آمد. پدر وی عالمه آیت اهلل میرزامحمد مجاهدی تبریزی  2211محمدعلی مجاهدی در سال 

است. وی تحصیالت ابتدایی و متوسطه را در زادگاهش به پایان برد و پس از اخذ مدرک کارشناسی حقوق قضایی 
چند سالی به تحصیل علوم حوزوی پرداخت و سپس به بررسی متون منظوم پارسی و تحقیق در شعر آئینی و تجزیه 

اثر تألیفی و  12تاکنون قریب به  زند.میهای آن سرگرم شد و هم اکنون نیز در همین وادی قلم و تحلیل مؤلفه
گردآوری در قلمرو شعر و ادب فارسی عرضه شده که از آن میان فغان دل، تذکره سخنوران قم، محفل روحانیان 
)تذکره علمای شاعر( گنج اسرار عمال سامانی، شکوه شعر عاشورا، سیمای مهدی موعود )ع( در آئینه شعر فارسی و 

 توان نام برد. )بر گرفته از سایت ویکی نور( را میرا در زبان فارسی تذکره شعرای مرثیه س
ثر ؤتوان در ردیف شاعران متعهدی قرار داد که در تاریخ ادبیات فارسی از شعر به عنوان ابزاری ممجاهدی را می

رپذیری از حوادث و ثیأگیری از آیات و احادیث، تاند. تلمیحات دینی، بهرهبرای پیشبرد اهداف دینی خود بهره گرفته
 نقشی نمایان در شعر او دارد.  ،در طول تاریخ اسالم یمبارزات شیع

مجاهدی از جمله غزلسرایانی است که در عین تأثیرپذیری از تفکرات دینی و آئینی در غزل امروز و تازگی و 
پردازان  ذشته فارسی و غزلشود، نگاهی به شعر گهایش دیده میطراواتی که در استفاده از مفاهیم مذهبی در سروده

نبوغ و دوره های بزرگان این گیری از شیوۀ غزلدارد و در بهره بخصوص شیوۀ شعرای عصر صفوی کالسیک
بیانی بخصوص استعاره تبعیه و تشخیص، ترکیب هنرمندانه کلمات، حس آمیزی و  است و از صنایع اشتهخالقیت  د

و شعر خود را از نظر اغلب جلوه های جمال شناختی  ۀ الزم را بردهبهر  پارادوکس و... در خلق تصاویر شعری خود
 به این سبک مانند کرده است.

 شاخصه های عمومی سبک هندی اینگونه فهرست شده است:
 –پارادوکس –مضمون سازی  –استعاره فعلی  –تشخیص  –اسلوب معادله  –ترکیب سازی –کاربرد زبان عامیانه 

 شبکه تداعی –تصاویر انتزاعی  –تشبیه  –ایهام تناسب 

                                                            
 موسسۀ ادب پژوهی شیعی)سلیس(دانشجوی دکتری دانشگاه عالمه طباطبایی و پژوهشگر  2
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های جمال شناسی سبک هندی در اشعار آئینی محمد علی مجاهدی )پروانه( پرداخته  این جستار به بررسی جلوه
ها نیز از همین مجموعه به دست داده  بوده و شاهد مثال« شکوه تماشایی»است. تمرکز نگارنده بر اشعار مجموعۀ 

 شده است.

 مضامین. 2
را، مراثی و اشعار آئینی تشکیل می دهد، مضامین هم مرتبط با  «شکوه تماشایی»م اشعار مجموعۀ چون بخش اعظ

ها و آالم  های شاعر، غالبا نوعی یأس و گله مندی  از ابناء زمان  و انعکاس درد همین موضوع است؛ اما مضمون غزل
به شکوه می گشاید. از این رو کلماتی در  گذارد و زبان های خود را با خواننده در میان می شاعر است که ناکامی

 حوزۀ معانی  پیری، غم، یأس و دردمندی در غزلیات او بازتاب فراوانی دارد.
 هررا کررزین نامردمرران  همزبررانی مررردم از برری

 

 از پی همردردی مرا اهرل دردی برر نخاسرت      

 

 در این زمانه که تکلیف سنگ روشن نیسرت 

 

 هرررا را چررررا محرررک برررزنیم   عیرررار آینررره 

 

 سرزنش جهال عصر:
 است جهل و آز عرری   و طویلتران   کرده

 

 بررردجور برررد قرررواره شرررده مسرررتطیلتان 

 

 است جنگل سرسبز از درخرت  عریان شده

 

 خرطومتان چقدر حریص اسرت و فیلتران   

 

 در طبعترران نبرروده اگررر میررل آخرررت     

 

 دنیررا کرره سرراخته برره مررزا  علیلترران      

 

کند و از وجود یک قدرت بازدارنده، که مانع از ظهور  نا توانی گله میغزلهایش عموما از یک خمودگی، زمینگیری و 
هایی از این نوع خود عامل نزدیک شدن شعر مجاهدی به سبک  استعدادهای او شده، شاکی است. وجود موتیف

 هندی است.
ک است.  بینش ، انسانی است که میان توانایی و عجز شناور و انسانی تراژی«پاسکال»شاعرسبک هندی، به تعبیر » 

تراژیک، درماندگی میان دو خواست متناق  را برای آدمی به ارمغان می آورد، شخص میان امید و نا امیدی متردد 
ای است.  است. هم به خود می بالد و هم اظهار عجز می کند! البته ادبیات غنایی ما عمدتا محصول چنین روحیه

یی حماسه وار به استعداد و ذوق و توانایی خود می بالد و از آمیز است. از سو انسان سبک هندی موجودی تناق 
 (06، ص.2232/ 2)فتوحی، « دهد. دیگر سو، پیوسته سخن از درماندگی، یأس، بی کسی،تنهایی و خموشی سرمی

 با فطرت توفران زاد عمرری اسرت زمینگیررم    

 

 زنجیرررری دربنررردم، هرررم شررریون زنجیررررم  

 

 هرا  در ترکش مرن تیرری اسرت از تیررۀ آرش    

 

 بسررتند بررازوی کمررانگیرم   ای کرراش نمرری  

 

 دشررمن ز مصرراف مررن بگررذار کرره بگریررزد  

 

 دانررد کرره دو دم دارد در معرکرره شمشرریرم    

 

 نسررررتوهم و الونرررردم، همررررزاد دماونرررردم 

 

 پرررایی نرسرررد هرگرررز برررر قل ررره پرررامیرم    

 

 ای عشق غزل پرورد، ای وحشی صرحرا گررد  

 

 تنهررا شررده ام برگرررد، برگرررد کرره مرری میرررم  

 

 تصویر و خیال عصر صفوی در شعر مجاهدیشبکه . 9
خمیر مایۀ سبک هندی را  حیات سبک هندی مرهون آفرینش مضامین نو و خلق استعارات و تشبیهات تازه است و

خیال پردازی، مضمون یابی، تمثیل و اسلوب معادله، استعاره و تشخیص، ارسال مثل و اصطالحات عامیانه، 
دهد. در این میان استعاره، به ویژه از نوع تشخیص،  مین نو و بدیع تشکیل میپارادوکس، حس آمیزی و بویژه، مضا

 دار است.  بیشترین سهم را در نظام تخیل مجاهدی عهده
آنچه به عنوان تصویر ادراکی و رابطه ذهنی در سبک هندی مطرح می شود به صورت کمال و تمام در شعر 

ساس، روح عاطفی به همراه ژرف نگری و باریک بینی و مجاهدی نمود پیدا کرده است. در شعر او رق ت اح
 پوش نگارینی از صور خیال زیور یافته اند. موشکافی های استادانه در تن



 061/   مبانی سبک هندی   با انطباق منظر از مجاهدی علی محمد آئینی اشعار بازنگری 

 استعاره. 4
های شیوه و رسم هندی در شعر محمد علی مجاهدی بسامد استعاره و به ویژه استعارۀ مکنیه در  از بارزترین بازتاب

استعاره فعلی یکی از صورت های بیانی است که در عهد صفوی روا  می یابد. در شکل فعلی و اسمی آن است. 
اسنادهای مجازی و جانبخشی  به اشیاء   شود؛ داده اسناد غیرحقیقی فاعل به استعاری طور به این نوع استعاره، فعل

 بال دارد.پیرامون از عناصر مهم زیبایی شناسی در شعر است  که حیات و پویایی فضای شعر را به دن
از عمده شگردهای بیانی سبک هندی  در هم ریختن شبکه مألوف کلمات در زنجیره گفتار است. هنجار شکنی هایی 
از این دست: آوردن فعل هایی که از هنجار طبیعی و منطقی زبان خار  است و مفهوم نامتعارف و مجازی زبان بدان 

، 2231پور آالشتی،  وجه و تاثیر و لذت شعر شده است. )حسنراه یافته است. همین غرابت و تازگی است که سبب ت
 (213-211صص،  

 بغضی که فرو خوردم گل کردهق من  درهق

 

 20نیلرروفر شرربگیرم پیچیددد ام  در حنجررره 

 

در این بیت محور اصلی ادبیت کالم و تصویرسازی شاعر به حساب « پیچیدن»و « گل کردن»های فعلی  استعاره
 آیند. می

  باشری  ام آئینره  اگرر  مرن  در کندد  می گل غزل
 

 آیرد  مری  تصرویر  دیدن از سخن در طوطی که 

 

ای شعر را  از سویی خبر از جوشش و غلیان شعر سرایی می دهد و از دیگر سو تصویر پنهان شاخه گل کردن غزل
 مجسم می کند که به بار نشسته و گل داده است.

 گررردی از راه عبررور رهنرروردی برنخاسررت   برنخاست کز دشت گردی پیچد به خود جاده می

 

در این بیت آنچه جریان مألوف کالم را به هم ریخته و به آشنایی زدایی انجامیده، فعل پیچیدن جاده است که هم 
رساند که در ارتباط با جاده،  پیچیدن و به رنج افتادن را می  خود  کند و هم مفهوم کنایی به پیچ جاده را تصویر می

 است. جاندارانگاری شده
 هرا  کره از عررش نیرزه    محراب ماندده مدات  

 

 سرراختند عرشرره منبررر یکرری یکرری    مرری 

 

 زار مدی گریتد   ترو را   ماهتابآن شب که 

 

 در تنرور  رنگ شعله پریده اس  دیدم که  

 

اند. های عمومی سبک هندی است که شاعران به میزان متفاوتی بدان توجه کرده  استعاره اسمی نیز از شاخصه
 های اسمی در شعر مجاهدی با فراوانی بیشتری به چشم می خورند: استعاره

 مستعارله و قرینه هر دو عقلی:
 همیشرگی اسرت   جداری شدر   این شرط آب  

 

 در محضرررر زالل فراتررری کررره از شماسرررت 

 

 هرا   بر گلروی خیمره   بغض غرب زد  چنگ می

 

 هرا  شطی از خون بود جاری در گلوی خیمره  

 

 در آن آخررررین پگررراه رکعتدددی نگددداهبرررا 

 

 ای را کرره مانررده بررود   برردرود کرررد قافلرره   

 

 هر دو حسی:  قرینه و مستعارله
 شددعر سددیید یددا  بددنفش  و بررا شررنیدن  

 

 بررزنیم هددای شدداپر  جنددگ غددزلورق برره  

 

 ایررم دیررده زن اشددک هددای سددینه دسددته در

 

 شرررور زیرررارت عتبررراتی کررره از شماسرررت   

 

 پاییزترین فصرل اسرت   رگ رگ برگ مندر 

 

 رود طال جراری اسرت در خراطر اکسریرم    یک  

 

 مستعار له حسی و قرینه  عقلی:
 آیرد  مری  دیرر  زلفد   های نشینی شب از دلم 

 

 آیرد  مسیرش پیچ در پیچ است و برا ترأخیر مری    

 

 ور آمرررد بررره اسرررتقبال او    آفترررابی شرررعله 

 

 هددا   آبددروی خیمدده از عطررش لبریررز امررا    

 

 ترروان آیررا برره روی برروم پررر نقررش بهررار   مرری

 

 را تعریررف کرررد  اندددوه بددرگ زردوسررعت  
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 کره سالهاسرت  تصدور دریدا   دلم ای برترر از  

 

 جوشد ز خراک خرون شرما در طرف اینچنرین      

 

 مستعارله عقلی قرینه حسی:
 بررد  مری  همرراه  بره  و بدال  گشوده حیرت

 

 چرررین نقطررره بررره تماشرررا شرررهر ز را آینررره 

 

 ای درد آشررنا نالددهای نرری  از گلرروی پرراره 

 

 برنخاسرت  دخیلدی ببندد بر ضریح خدون  تا  

 

های  ترین دستاویزهای شاعر در خیالپردازی همانطور که مشاهده شد، استعارۀ مکنیه و باالخص تشخیص از اصلی 
آید. کمتر غزلی از مجاهدی است که از تشخیص خالی باشد و تصاویر او از این فن مایه  شاعرانۀ او به حساب می

اب عناوین شعر نیز نمود دارد و حسن انتخاب عنوان شعر بر جذابیت نگرفته باشد. این هنرمندی شاعر حتی در انتخ
شعله « » اقیانوس در شط« »رجعت سرخ« »بیا تا دلی بتکانیم« » ات در حوالی چشم» اثر افزوده ست. عناوینی چون: 

 و ...« تب

 تشخیص. 5
های عمومی  ید، از ویژگیهاست ولی با این خصوصیات و این حد از تجر تشخیص از لوازم طبیعی شعر همۀ زبان

 (02، ص.2201سبک هندی است. )شفیعی کدکنی،
ای که شعر مجاهدی در کاربرد تشخیص دارد، این است که  استناد صفات انسانی بیشتر به جای آنکه  تشخص ویژه

ود تا ش ها و اعضای بدن است و ذهنی بودن مستعارله، خود موجب می به اشیاء باشد، به عناصر انتزاعی مانند، حس
 تر شود: و ذهنی  تصاویر او تجریدی

 گرفرت  کاش در کرانون جرانم آه سرردی مری    

 

 گرفررت مرری گرمددی آغددود دردیتررا دلررم را  

 

 در معبرررررر خیرررررال زدم بوسررررره بارهرررررا

 

 کرره از شماسررت  لحظدداتی آنرد پددای بررر  

 

 سررر تپیرردن داشررت    نددبض نگدداهشهنرروز 

 

 کرررد  رکرراب را حررس کرره گرمرری نفررس هررم   

 

 دوبرراره شررکفت سددردلبدان زخمددی فددرق  

 

 کرررد چرره زود زخررم عمیررق ربرراب را حررس   

 

 اگرررر سرررپیده بیایرررد دو چشرررم منتظررررم   

 

 آئینررۀ بلررور دهررد   دسدد  هددر مددژه  برره  

 

 هرررررایم برررررس کررررره در فکرررررر آاللررررره

 

 اسرررت دسددد  و پدددای خیدددالم حندددایی  

 

، 2233)آرزو، دوری تشبیه و نزدیکی نسبت )تناسب الفاظ( است. « خان آرزو»دو ویژگی عمدۀ سبک هندی به قول 
 (126ص.

گذشته از شبکه تناسب الفاظ که به طور اعم باید میان اجزای شعر برقرار باشد، گاهی اوقات ظرفیت و تناسب 
 ای خاص است که برخی مضامین را به شعر تحمیل می کند: معنایی کلمه

 دل بره دریرا زد و دریرا و شرد و امرا نگذاشرت      

 

 مو  هم حس کنرد آبری شردنش را حتری      

 

 این بیت تصاویر  دریا شدن، آبی شدن، بیخبری مو  از این استحاله،  به جبر دل به دیا زدن به شعر راه یافته اند. در

 تصاویر تودرتو. 0
های وهمی و دور از ذهن و انتزاعی شدن  زبان شعری مجاهدی اگرچه روان و گویاست، اما دوری خیال، استعاره

شود که از این  های ادبی شعر می طلب برای خواننده نا آشنا با سنتمضمون، گاهی سبب دیر فهمی و دشواری م
 منظر، شعر او بسیار نزدیک به تصاویر پیچیده و خیال انگیز مطرح در سبک هندی شده است.

نماید، محاسن  سنگ زیر بنای سبک هندی، عنصر خیال است که رشد همه جانبۀ آن، که گاه وحشت آور هم می»
 (22، ص. 2233)حسینی، « ن نوع شعر به ارمغان آورده است.و معایبی را برای ای

البته سطح دشوارگویی مجاهدی با آنچه در سبک هندی وجود دارد، متفاوت است. مجاهدی برخالف شعرای 
عصر تیموری و صفوی که در آن  دشوار گویی و تکلف، ویژگی جمال شناسی شعر به حساب می آمد، عمداً قصد 



 069/   مبانی سبک هندی   با انطباق منظر از مجاهدی علی محمد آئینی اشعار بازنگری 

های نو و  به فهم درنیاید یا ذوق او به غام  گویی نیست، بلکه میل شاعر به مضمون پردازی ندارد شعری بگوید که
 محسوس گرداندن مفاهیم انتزاعی، درمواردی شعر را دچار تعقیید معنایی ساخته است.

 روشررن چشددم خاکتددتر دلددم  

 

 شررعله گرررم زبانرره سرراختن اسررت    

 

ای تشبیه شده که تنها از آن خاکستری به جا مانده است و سپس خود دل در حکم  در این تصویر، ابتدا  دل به شعله
در معنای مجازی، اهتمام شدید به امری   گرم چیزی بودنانسانی فرض شده که دارای چشم است. همچنین فعل 

 است و از طرفی در معنای حقیقی آن با شعله ایهام تناسب ایجاد کرده است.
 هررا پررس از ضرریافت مرریالد شررمعدانی   

 

 بزنیم جنگل احتا  آتشکسری به  

 

تصویر  کرم شبتاب ابتدا همچون انسان دارای احساس فرض شده و پس از آن انبوه احساسات او چون جنگلی به
 کشیده شده است.

 دو چشددم منتظددر بیایررد  سددییدهاگررر 

 

 آئینرۀ بلرور دهرد    دس  هر مژهبره   

 

با آمدن سپیده که خود استعاره از ممدوح است، دو چشم منتظر شاعر )تشخیص( به دستان هر مژه )تشخیص( 
 ای از جنس بلور )استعاره از اشک( خواهد داد. آئینه

 ابها . 7
تواند درک درستی از آنچه شاعر به وصف  گاه این تو در تویی و انتزاع تصویر، به ابهام می انجامد ومخاطب نمی

 کشیده است، داشته باشد. 
های شعری شاعران سبک هندی معموال برخاسته از هنجارگریزی معنایی آنهاست. کالم در چنان بافت  ابهام»

 (33، ص2231آالشتی،  پور )حسن« که منطق داللی سخن فرو می ریزد. نامأنوس و نا آشنایی بکار گرفته می شود
  حرک  آئینگیمی توان در امتداد 

 حیرت مجنون صحرا گرد را ترسیم کرد  
 حرکت آیینگی آیا حرکتی به روشنای آینه است  

 جاری زالل تر از زمز  پگاهدر 
 ای کاش مثل زمزمه تکرارمان کنند

  است، که از پگاه زمزم مانند، هم زالل تر است   ای کدام کیفیت جریان یافته
 وقررت آنسررت کرره در آینرره تکثیررر شررود     

 

 پیشدانی تصدویری سدبز   سجدۀ شکر به  

 

 مشخص نیست که تصویر سبز به کدام کیفیت معنوی داللت دارد که دارای پیشانی است  
 بداد  چشدم  ایرن  آینره  روی پیش در توان می

 

 کررد   ترسریم  را گرد باز نیمه پلک نقرش  

 

 در وصف کردن آئینه به چشم باد، وجه شبه چیست 
 چشمی اس  که مدی خنددد  در آینه هر نقش، 

 

 ذهددن تصدداویر حسرری جریرران دارد در  

 

 ای است که در آن آینه چشمی در حال خندیدن است! هر نقش ) تصاویری که شاعر ساخته است( دارای آینه
 گریتد   زار مدی  های عطش خیمهدر سوگ 

 

 پراره برود   که در کنار تنی پراره  مشکی 

 

آیا وجه تشابه اضافه تشبیهی خیمه عطش چیزی جز مراعات نظیر بین کهن الگوهای خیمه و مشک و عطش در 
 اسطوره کربال بوده است 

عالوه بر ابهاماتی که بر اثر  ارتباطات پیچیده تصویر و معنا، دشواری شعر را در پی داشته، گاهی ضعف تألیف 
 نحوی و دستوری نیز در این کاستی، خالی از نقش نبوده است. 

 کاربرد صفت نسبی به جای صفت فاعلی: 
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 نراز و خرود آرایری اوسرت      حیرتدی چشم مرن  

 

 اوسررت زاری کرره تماشررایی اشررک مررن آینرره  

 

 است. حیرتی در معنای متحیر و تماشایی بجای تماشا کننده ذکر شده
 حذف فعل: 

 ای چنگرری پیررر شررهر بررر چنررگ دلررم چنگرری 

 

 کررز پرررده برررون افتررد آهنررگ بررم و زیرررم 

 

 جابجایی ارکان:
 هرررر کجرررا زلرررف او دلررری بینرررد

 

 مرررری زنررررد راه او برررره عیرررراری  

 

شود، بسیاری از  سنتی به این عناصر تو در توی خیال محدود نمیگیری شاعر از شگردهای زیبایی شناختی  بهره
شگردهای پر کاربرد مانند ایهام،  ابهام و تناق   خود را در شعر او به خوبی نشان می دهند. بیشتر از همه، 

ا ه ها و تداعی هایی که در حوزه بدیع معنوی قرار دارند، توصیف های  خیالی و شبکه در هم تنیده تصویر صنعت
 است که بر قلمروی شعر او فرمانروایی می کند:

 ایها . 8
خورد.  ها سبک هندی از عناصری است که در زیبایی شناختی شعر مجاهدی فراوان به چشم می ایهام -این کنایه

 ایهام در سبک هندی محور خلق مضامین و معانی است. 
 ای، بانگ درایری، ردپپرایی ای دریر     شیهه

 

  گدردی برنخاسد   ای حتی ز براد هررزه    ناله 
 

 برره فهررم مررن و تررو نگنجررد مقررامش    

 

 باشرررد فهمیددددهخصوصرررا شرررهیدی کررره  

 

 مانررد حرردیث عشررق و وفررا ناسررروده مرری

 

 قلددم گددرددمگررر کرره دسررت علمرردار مررا   

 

 کشید رخت به صرحرا ولیرک مرا    مجنون

 

 کشریم  و رخرت بره صرحرا نمری     ایدم  دیوانه 

 

  تددر یزیدددگفتیررد از معاویرره کررو بررا   
 

 ای بررردتر از یزیرررد شرررما برررا یزیررردتان    

 

 حتن تعلیل. 3
انگیز و مورد توجه شعرای سبک هندی  حسن تعلیل و آوردن دالیل شاعرانه در تبیین وقایع نیز از صورتهای خیال

 است. مایۀ شاعر در تولید معنا شده است که در این مجموعه نیز دست بوده
 راز سرررینه در علررری از دارد کررره برررس

 

 بررراز چررراه دهررران حیررررت از مانرررده 

 

 از لحظرررره وداع تررررو ای جرررراری زالل  

 

 دارد فرات بر لرب حسررت کرف اینچنرین     

 

 پوشرررد سررریاه کعبررره در سررروگ ترررو مررری

 

 تررررا نشرررریند در عررررزای دسررررت تررررو  

 

 اسرت  همیشرگی  شررم  جراری  آب شط این

 

 شماسررت از کرره فراترری زالل محضررر در 

 

 تناقض. 16
 پارادوکس یکی از شگرد های عمدۀ بیانی است که در ایجاد ابهام ، شگفتی و تازگی کالم کارکرد دارد. 

اند و از این طریق، زبان را برجسته  شاعران سبک هندی سخت مجذوب تناق  سازی در حوزۀ معنایی زبان» 
 (220.ص ،2231آالشتی، پور  حسن)« سازند و توجه و تعجب خواننده را بر می انگیزانند. می
یا و ؤای شخصی و شهودی است. در شعر متافیزیکی عرفانی و بیان عوالم ر تصویر پارادوکسی حامل تجربه»

 (226، ص.1/2232)فتوحی، « شهود پارادوکس اساس شعر است چرا که تجسم عوالم بی رنگ و شکل است.
توان نادیده  تی شعر عرفانی را نمیدر تصاویر پارادوکسیکال مجاهدی، توجه او به میراث عظیم زیبایی شناخ

های  گیرد که که به شکل ایماژهای پارادوکسی و بیان گرفت. این تعابیر از منظومۀ فکری عارفانۀ او سرچشمه می
 متناق ،  به اشعار آئینی او نیز راه یافته است.
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« های عرفانی است. بهناپذیری تجر نما در آثار عرفا، ویژگی بیان ترین دلیل وجود کالم متناق  بنیادی» 
 (12، ص: 2233لی، )حسن

 دسددتان سرشددار از تهددیمرری ترروان بررا دیرردن 

 

 سرررایه رنرررج دل یرررک مررررد را ترسررریم کررررد 

 

 فریدداد  و خاموشددمجوشررم،  دریددای عطددش

 

 تشددنه سددیرابم  مددن گرسددنه سددیر    مررن  

 

 هرررا تررررین توفنرررده ترررو آرا  نهضددد  ای

 

 راهررا  زلزلرره پرری ز داشررت تررو لرررزۀ پررس 

 

 اسررت ژرف بحددریخررون  قطددرهدر دل هررر 

 

 کررار عشررق اسررت ایررن و کرراری بررس شررگرف 

 

از بدایع کار مجاهدی نق  واقعیت تاریخی به صورت معکوس و شاعرانۀ آن است؛ مثال در جریان شهادت 
حضرت علی اصغر، این لبخند طفل شش ماهه است که گلوی حرمله را نشانه می رود و در قصۀ فرات، نگاه جناب 

 شود: ه سبب سیرابی شط میابالفضل است ک
 رفررت نشررانه راهررا  حرملرره گلرروی زیررر

 

  یکررری یکررری اصرررغر کودکانررره لبخنرررد 
 

 سرریراب کرررد علقمرره را شررط تشررنه را 

 

 یکرری بررا یررک نگرراه، مرررد دالور یکرری   

 

های ذهنی و تکرار شوندۀ مجاهدی در مدح حضرت  به طور کلی تشنه بودن آب فرات به حضرت سقا از موتیف
 ابالفضل است:

 هرا خردا را    سوخته افروختره از تشرنه کرامی   

 

 بشتاب دریرا  فرات شعله ورها! تو را خواند  

 

 پرررس درون شرررط ز رحمرررت پرررا نهررراد  

 

 پدددا بددده روی قطدددره آن دریدددا نهددداد  

 

 آن روز که شرط در ترب و تراب آمرده برود     

 

 وز سرروز عطررش در التهرراب آمررده بررود     

 

 دیدنررد کرره آن بحررر کرررم مشررک برره دوش 

 

 رسرراند آب، آمررده بررود تررا بررر لررب شررط   

 

ها برده است؛ لذا  مجاهدی دستی در عرفان عملی دارد، و از محضر عارف روشن ضمیر شیخ جعفر مجتهدی بهره
طبیعی است که از بارزترین ویژگی های محتوایی شعر مجاهدی، رویکرد عارفانۀ شاعر در ارائۀ مضامین باشد. از 

و واژگان مربوط به این حوزه، مانند: جام قدح پیر و « شراب و می» د اصلی ترین نمادهای این رویکرد  کاربرد نما
 تعابیری چون: پای کوفتن ، آستین افشاندن، جرعه افشانی بر خاک، اربعین نشستن و... است.

ذکر مفاهیم عرفانی و مراحل سلوک در غزل های عارفانۀ او با همان بار معنایی که در ادبیات عرفانی رایج است 
 ها حیرت فنا تجلی و سایر مفاهیم ازین دست، گاهی مرتبط با اهلل است  و گاه با ولی اهلل: شده، اما در مرثیهاستفاده 

 هررررررراتفی از خلررررررروت الهوتیررررررران 

 

 آمررررررد و رو کرررررررد برررررره ناسرررررروتیان   

 

 گفرررررت خداونرررررد علررررریم و غفرررررور  

 

 کرررررد در ایررررن آینرررره از بررررس ظهررررور    

 

 تررررراب نیررررراورده و از پرررررا نشسرررررت  

 

 شکسررررت)تجلی(آینرررره از فرررررط تجلرررری   

 

 یررک دلبریررد گرچرره ولرری دلبررری کنیررد     

 

 از عاشرررقان بررره شررریوه دیگرررر یکررری یکررری  

 

 کنیرررد امرررا بررره منظرررر دل مرررا جلررروه مررری

 

 در هیئت حسین مکرر یکی یکی)وحدت وجود( 

 

 لحظرررره ای حیررررران روی شرررراه شررررد   

 

 پررای تررا سررر محررو ثرراراهلل شررد )حیرررت(       

 

 نمیرررررد آنکرررره شررررد شررررهید راه حررررق 

 

  بقررررای او )فنررررا( کرررره در فنررررای او بررررود 
 

 زبان. 11
هایی از کاربردهای واژگانی و ترکیبات مجاهدی که نشان از همسویی شعر او با نوع  در حوزۀ زبان، ذکر نمونه

 گویی عصرصفوی دارد، خالی از فایده نیست. سازی و عامیانه گزینی، ترکیب واژه
 الف( کنایات و اصطالحات عامیانه:
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 از ست که برگرفته شامل  مفردات، ترکیبات، افعال، کنایات و ضرب المثل های مردمی اهای شعر مجاهدی،  عامیانه
  .است محاوره و تخاطب لحن

 هررای مررا تماشررایی اسررت    هنرروز فررال غررزل 

 

  ناخنددک بددزنیم چرررا برره شررعر تررر خواجرره  
 

 دم  گر ای برگ سبز یکدست، درویش جان! 

 

 هو حق بزن جوانمرد! پایان خشکسرالی اسرت   

 

 کره نسریم آورده اسرت   چشم تو روشن دل من 

 

 برررویی از رایحرررۀ پیررررهنش را ایرررن برررار     

 

 مرن  کره  خرویش  از مرحله این در رفته قدر آن

 

 بررار ایررن را آمدددنش فاتحدده ا  خوانددده 

 

 برره گریرره گفررتمش از وصررل کامیررابم کررن     

 

 ایدن آرزو  بده گدور ببدر    به خنده گفت کره   

 

 ب( ترکیب سازی:      
های دنیا است و هر شاعری به تناسب خالقیت  لحاظ امکان ترکیب سازی، جزء نیرومندترین زبانزبان فارسی به 

اش در دورۀ صفوی، از  است، اما این کارویژه، به دلیل فراوانی های مختلف، در این زمینه گامی زده اش در دوره ادبی
 های بارز سبک هندی به حساب آمده است. ویژ گی

 از پرررررری کفررررررر زلررررررف او رفررررررتن 

 

 شرررررردنالکتدددددداب دل و دیررررررن داده  

 

 اش خورشررید یافررت تررا شرررف خاکبوسرری   

 

 اش انجددم جلوسددی گررردن نهرراد چرررخ برره    

 

 کارد در این حوالی عشق می ای جنون هنگامه

 

 آیرد  که از هرر سرو صردای شریون زنجیرر مری       

 

 هررای تررازه داشررت پرروش خبررر از دشررت اللرره

 

 بررود خددون نگدداره وادیرردم کرره لعررل مرکررب  

 

 کسرری ظهددر خددونایررد کرره در  آیررا شررنیده

 

 رفرررف ایررن چنررین   معرررا  رفترره باشررد برری  

 

 ترررروکددددربسی دسدددد   دیررررده ام در 

 

 عررررررالمی را مبررررررتالی دسررررررت تررررررو 

 

های شاعر با واژۀ گل است که در  سازی نکته دیگری که در حوزۀ واژگانی شعر  مجاهدی باید یاد آور شد، واژه
 اند. تعابیری چون: گلنفس،  گلبوسه، گلبانگ، گلپونه، گلچرخ زدن، گلفرش دایره واژگانی شعر ظهور و بروز یافته

 هرررای او وزیرررد  گلنفتدددیوقتررری نسررریم  

 

 پرشررد فضررای خیمرره ز برروی خرردا فقررط      

 

 از نسرریم گلبددوترچنرردین چمررن شررکوفه   

 

 گررل کرررده بررود بررر تررن اکبررر یکرری یکرری      

 

 هررای اوسررت عنرروان فصررل فصررل سررفر نامرره

 

 یکرری یکرری هررای مانررده برره دفتررر   گلیوندده 

 

 وابتته های عددی. 12
وابسته های عددی و تصویرهای پارادوکسی  خاص سبک هندی نیست، اما سبک مسألۀ بسامد و انحراف از » اگرچه

 (21، ص.2231)شفیعی کدکنی، « نرم هاست
 هررا  نیررزه روی ولرری ایررددل کدداروان یددک 

 

 فقررط جرردا هررم از سررفر دریررن سرررهایتان 

 

  شرررام بررره کرررربال قافلرررۀ رسرررید وقتررری
 

 برررود جشدددنواره یدددک برگرررزاری آغررراز 

 

 شررط برردان طبررع رسررا گیرررم نسرراخت     

 

 در رثرررای دسرررت ترررو  یدددک دو بیتدددی 

 

 را با لحن بارانی بخوانرد  دو رکع  عشقتا 

 

 کند طاق دو ابرروی ترو را محرراب دریرا     می 

 

است: یک بغل غزل، یک آسمان پرواز، یک دریا  های کتاب نیز معناآفرینی داشته وابستۀ عددی در عنوان بخش
 عطش 
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اند و کسب  کاربرد اوزان بلند و متوسط ثقیل در عصر صفوی رایج  بوده است. شاعران این دوره به دنبال معنا بیگانه

 ر دارد به همین سبب توجه به اوزان بلند جویباری بیشتر است.آن نیاز به تأمل و ایستادگی در فک



 067/   مبانی سبک هندی   با انطباق منظر از مجاهدی علی محمد آئینی اشعار بازنگری 

مجاهدی نیزبه لحاظ عروضی  از اوزان رایج و پرکاربرد و البته به شکل صحیح و خالی از اشکاالت وزنی، 
 اند. استفاده کرده است. غالب شعرهای او در بحرهای رمل و هز  سروده شده

های  ردیف در شعر او چشمگیر است. در این میان مرکزیت با ردیف های اسمی و فعلی از رهگذر خلق استعاره 
شود و موجب خلق استعاره فعلی می گردد که خود دارای نوعی تازگی کاربرد  فعلی است. گاه افعالی ردیف می

 است. )ر.   بخش شبکۀ تصویر و خیال، همین مقاله(

 دستاورد مبحث
های هنرمندانۀ آنان است و در  فهم معیارهای ذوقی و  نقد آثار شاعران و هنرمندان هر عصر آئینۀ سلیقه و دریافت

جمال شناختی شاعر که و معیارهای ذوقی عصر، نقشی  بنیادین را دارا است. در این پژوهش به بررسی نقش 
اخته شد و بر اساس شواهد و طبقه بندی علی مجاهدی پرد های  سبک هندی در شعر شاعر معاصر، محمد مشخصه
 است.  مندی زیادی داشته های شعر دورۀ صفوی بهره ها، نشان داده شد که شعر آئینی مجاهدی از این هنرسازه مؤلفه

 بنا تجرید و تشخیص استعاره، بر بیشتر دوره این شعر عصر صفوی حاصل نگاه تازه به پیرامون است. تصاویر
های دور و  گرایی و بخصوص تشخیص رکن اساسی تصویرسازی عر مجاهدی نیز استعارهاست؛ چنانچه در ش شده

 شوند.  بدیع او محسوب می
وهمی،  و پیچیده است، تصاویر ای که شعر مجاهدی را به شعر دورۀ صفوی نزدیک کرده مهمترین شاخصه 
های پارادوکسیکال است که  و بیانهایی چون استعاره، ایهام  وسیله هنرسازه مضمون به شدن خیال، انتزاعی دوری

تاثیر نبوده ولی شعر مجاهدی شعر  است. البته شگردهای زبانی نیز در این امر بی هنجار مألوف بیان را دگرگون ساخته
 مبتنی و نگر گراست؛ درنتیجه، استحکام شعری، بیشتر از جانب حوزۀ بدیع معنوی است. تخیالت شاعرانۀ جزئی معنا
عنصر اصلی پیوند سبک شعری او با سبک  محسوس، امور میان انتزاعی مناسبات ساختن و تمحسوسا در دقت بر

 هندی است.
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