
 

  بررسي فولكلور در شعر سبك هندي
  1رنجبر كتر محمودد

 :چكيده
بررسي و تحليل سبك هندي به عنوان يكي از نقاط عطف تاريخ ادبيات كشورمان چه از منظر تاريخ زبـان و چـه از وجـه    

رويكرد موضوع محور اين سبك با آفرينش مضامين جديـد  . توجه اهل فن قرار گرفته استزبانشناختي و سبك شناسي مورد 
گسـترش  . ديـده اسـت  ي تمام نماي تحول اجتماعي و تغيير هويت فردي مـي نشان مي دهد كه شاعر خود را در برابر دو آينه

به سرزمين گوركانيـان هنـد و خـالي    مناسبات شاهان صفوي با كشورهاي مختلف؛ مهاجرت بسياري از شاعران و اهل انديشه 
هاي تخـت شـاهي بـه    شدن گستره ادبيات ايران از بحث و فحص مباحث ادبي باعث شد تا ادبيات درباري از كاخ ها و گوشه

ي مردم دروازه ورود خواست اجتماعي بوده كـه  چرخش ادبيات به سمت توده. ها روانه شودخانهها و تخت حوض قهوهكوخ
اي كـه   دهـد، بـه گونـه   در عصر مشروطه و چندي بعد در دوره معاصر خود را بـه اشـكال مختلـف نشـان مـي     بعدها به ويژه 

ايـن مناسـبات و مختصـات سـبكي در دوره     . پژوهشگر شعر معاصر ناگزير از طرح مناسبات و موضوعات سبك هندي اسـت 
  . است صفوي به شكلي آشكار ظهور يافته است؛ نمونه آن اهتمام شاعر به توده جامعه

شود تا عوامل متعددي از جمله مهاجرت، ورود شـاعران  اي تهيه شده تالش ميكتابخانه -در اين مقاله كه به روش اسنادي
  . بررسي نمايد) فولكلور(كم سواد و تغيير زاويه ديد  را به منزله عوامل ترويج ادبيات عامه

صفويه در ابتدا مهمترين عوامل تغيير سبك ادبي برشمرده در اين نوشتار با معرفي اجمالي وضعيت سياسي، اجتماعي عصر 
هاي فرهنگ توده در ي ادبيات عامه و چيستي آن پرداخته شده است، در ادامه نيز سبك هندي و گزارهشد، پس از آن به پيشينه

مل تأثيرگذار بر اين سبك بازگو گرديد و براي رفع ابهام موجود در چگونگي حضور اشارات فرهنگ توده در سبك هندي عوا
-هايي از شاعران اين سبك ارايه در خاتمه نيز براي شاهد مدعاي برشمرده شده مثال. حضور فولكلور در اين سبك مطرح شد

  . گرديد
  فولكلور، سبك هندي، عصر صفوي،شعر فارسي،فرهنگ توده  :واژگان كليدي

  مقدمه
ي بهشت  مطالعـات زبانشناسـي ، جامعـه    را به مثابهتنوع فرهنگي و جمعيتي در كشورمان، اين سرزمين اهورايي 

وجود اقوام و طوايـف مختلـف بـا دانـش برگرفتـه از تـاريخ شـفاهي،        . شناختي، اسطوره شناختي بدل ساخته است
حوزه فرهنگي ايران بزرگ از ديرباز . شناسي و زبانشناسي را موجب مي شودهاي مردماي درخشان از پژوهش گستره

هاي فخيم كشورهاي مديترانه به دنياي علـم شناسـانده   ه مهم اتصال بين هندوستان كهن و فرهنگبه عنوان يك حلق
هاي فرهنگي در آن ذوب گرديده، جايي است كه خصوصيات قبايل و امم مجـاور آن  سرزميني كه ارزش. شده است
 دوار بعـد سـپرده شـده اسـت    هاي فرهنگي و بومي و محلي درهم آميخته و به اندكي تغيير و دگرگـوني بـه ا  با جلوه

ي تاريخي ايران را چه در بـدترين شـرايط اجتمـاعي، سياسـي آن؛ هماننـد      بنابراين اگر هر گوشه. )15:1371مارزلف، (
حمله قوم تاتار و قبض فرهنگ ايراني و چه در بهترين شرايط اقتصادي و فرهنگي مانند حكومت شاه عباس صفوي 

هاي حاضـر و آتـي بسـيار    اي خواهيم رسيد كه براي نسلن از تحقيقات بايستهاي درخشابررسي نماييم، به مجموعه
گونه كه در اين مقال، برش تاريخي از حكومت صفويه مورد بررسي قـرار گرفتـه اسـت و در    مفيد خواهد بود، همان

  .نمايدگر ميهايي ارزشمند از فراز و فرود انديشه بشري را جلوهبرابر ادبيات اين دوره پاره
داري دهد كه وجه غالب توجه شاهان صفوي در حكومـت تعامل بين اجتماع و فرهنگ در دوره صفويه نشان مي 

جنگ براي بسط نفوذ قدرت و گسترش منويات خود در حوزه مسايل داخلي ؛ تعامل محتاطانه در سياست خـارجي  
اگرچه برخي معتقدند كه ظهـور  . )754 :1368صفا،: ك.ر(در حوزه فرهنگ بوده است )  ع(و گسترش فرهنگ مدح ائمه

ي تاريخى مهمى به شـمار  ي صفويه در ايران نه تنها براى اين كشور و همسايگان او بلكه براى اروپا نيز واقعهسلسله

                                                            
  گيالن دانشگاه فارسي ادبيات و زبان گروه ـ استاديار1
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زيراعالوه بر آنكه موجب استقرار مليت ايران و برقرارى شاهنشاهى اين كشور گشت، سـبب شـد كـه ايـن     . مي رود
صـفويه  ..... ى مهمى پايـدار اسـت  شود و منشأ روابط سياسى گردد كه هنوز هم تا درجه مملكت در مجمع ملل وارد

االحترام كردند و مرزهاى ايـن كشـور را بـه حـدود      متحد، توانا و واجب.. خاندانى بودند كه ايران را بار ديگر ملّتى 
اي شد، تا حدي كه اسي سخت كوشانهمراوده هاي سياسي، منجر به ديپلم )1:1345بروان،( امپراتورى ساسانى رسانيدند

در چنين شرايطي كه مملو . )334: 1374توتوني،( رفتشاه اسماعيل حامل شاخه زيتون صلح براي اروپاييان به شمار مي
دهد كه عده زيادي از شاعران عليـرغم  از شكوفايي و تالش چشمگير و جدي بود؛ شواهد ديگرتاريخي نيز نشان مي

ايـن   )35: 1345بـروان، ( روند و بعد از شهرت و ثروت به وطن بـاز مـي گردنـد   ركانيان هند ميبه دربار گو 1ميل خود
اي ارزشمند براي تاريخ ادبيات ايران به همراه داشت و باعث شـد تـا شـعر دوره قبـل يعنـي دوره      ها تحفهمهاجرت

اي ديگـر،  نـد درآميـزد و در جامـه   انگيز ههاي نوين و خيالرفت؛ در اين دوره با انديشهتيموري كه به اضمحالل مي
اي بود كـه حتـي شـاعراني كـه خـود در      تأثير اين تعامل فرهنگي به گونه. اي را به مردم انتقال دهدمضامين پسنديده

كسوت عالم بزرگ و متعصب عصر بودند، به شعر گرايش پيدا كردند؛ كساني چون عالمه مجلسي، مالصدرا، محقـق  
هايي بـه سـبك غالـب عصـر     اي؛ البته با اشارتنقي كمرهاد، فيض كاشاني و شيخ عليالهيجي، ميرفندرسكي، ميردام

البته با نگاهي بـه مناسـبات تـاريخي و تحـوالت اجتمـاعي عصـر       . )20:1371خاتمي، (سرودند مي) سبك هندي(خود 
و زبـاني آن  را در  اندازي زبان است كه پيشـينه تـاريخي   توان دريافت كه اين تغيير رويكرد، نتيجه پوستصفوي مي

  :)60:1374محمدي،(توان نام برد سه عامل مهم زير مي
  ـ تهاجم مغول و پس از آن تيموريان و نيروهاي مذهبي صفويان1
  ـ از بين رفتن مراكز فرهنگي و علمي به دليل عدم توجه عالمان به مدارس2
  ـ مهاجرت اهل دانش و فرهنگ به هند3

مدار و مورد توجه مردم، پيش از ك هندي با چرخش به سمت واقعيات تجربهاين عوامل باعث شد كه شاعران سب
آن كه با مفاهيم زبان و تاريخ شعر بگويند؛ با چشمانشان جهان پيرامون را بـا مضـامين انتزاعـي درآميزنـد و غـزل و      

دربـاري  هـاي  ي كم توجهي اميران صفوي به شـعر مـدح و دور شـدن فضـاي شـادخواري     در نتيجه. قصيده بسرايند
شـود،  خانه روي آوردند تا اگر دهانشان از صله شـاهان پـر نمـي   ي ساماني و غزنوي، شاعران اين عصر به قهوه دوره

هـا، بازارهـا و   خانـه در همين دوره است كه قهـوه . هاي ديگران از آنان كم نگردداحساس پذيرش مخاطب و تصديق
كنـد و  گويي و تلفيق داستان و نمايش بـا نقـالي خودنمـايي مـي    ها به عنوان مراكز اجراي شعرخواني و داستانميدان
هـايي از شـاهنامه فردوسـي و حـوادث     هايي رمانتيك و حماسـه گويان و شاعران در قبال دريافت مزد داستانداستان

ـ . دادنـد و به شنوندگان ارايه مـي  )41:1371مـازرلف،  (زدند تاريخي را با سوانح زندگي اولياء به هم گرده مي ن رونـد  اي
هـاي عاميانـه نقـاالن از دوره صـفوي بـه بعـد سـاخته شـد         زمينه اي شد تا حدي كه برخـي معتقدنـد بيشـتر قصـه    

  ).  288: 1385سعادت،(
با تغيير روند حمايت دربار از شعر و به طور كلي دانش كه بعد از قـرن ششـم و بـه ويـژه بعـد از حملـه مغـول        

مي جامعه روانه شـد، ذهـن عـوام نيـز بـه جهـت محـدود بـودن بـه          هاي عموصورت گرفت، شعر از دربار به حلقه
كند و آرمان خـود را  زميني فكر مي. پسنددگرا را بيش از ديگر هنرها ميهاي زندگي، هنر واقعمحسوسات و واقعيت
  ).77: 1374محمدي،(. جويددر دنياي واقعي مي

  فولكلور چيست؟
ي به معنى دانـش علـم بـه آداب و رسـوم تـوده      loreبه معنى توده و Folkاز دو كلمه انگليسىِ  Folkloreفولكلور

هـا، آداب،   هـا، قصـه   ي عقايد، انديشـه مجموعه. )1365معين،(هاى عاميانه،توده شناسى استها و تصنيف مردم و افسانه
 ).1339دهخدا ،(ها و هنرهاى ساده و ابتدايى يك ملّت را فولكلور گويند  رسوم، ترانه

اولـين بـار نويسـنده و محقـق     . اسـت    Folkloreي انش مردم، فرهنگ توده؛ عنـوان ترجمـه واژه  فرهنگ عوام، د
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مـيالدي آن را در يـك مجلـه انگليسـي     1885تامس با اسم مستعار آمبروليز مورتن در سال فنالندي به نام ويليام جي
اي از باورهـا،  نشـان دهـد، مجموعـه    مورتن قصد داشت با اين اسم تركيبي، مفهوم دانش عاميانـه را . زبان به كار برد
اي نوين است كه مدت كاربرد آن در بـين  اين دانش يا به عبارتي فولكلور در ايران، واژه. مردم... ها واعتقادات، آيين

اين تازگي بر پيشاني حقيقتي تاريخي نهفتـه اسـت    )23: 1371انجوي،(رسد محققان فارسي زبان به يكصدسال هم نمي
هـاي  تاريخ كشـورمان پـر بـود از حكايـت    . داشتريخ ايران را بر مدار تذكره شاهان به جوالن وا ميكه فرهنگ و تا
هاي آنان به ويژه به شاعران مداح و چاپلوسي كه از واقعيت زندگاني مـردم خـويش بـه دور    بخشيشاهانه و كرامت

اتوجه به تناقضي كه بين دو حكومـت  ستودند، در عهد صفوي برسوم نداشته شاهان پرطمطراق را مي -تنها-بودند و
  .صفويه و شاهان گوركاني در هند وجود داشت

برخي از عمدترين شاعران  تازه كار اين دوره در عين توجه بـه مضـمون از مـدح بـه شـكل افراطـي آن دسـت         
ايـره  كشيدند و آن را در زندگي روزمره خود نيز دخالت دادند، حاصل گرايش به زنـدگي واقعـي و محـدود بـودن د    

اي متفـاوت از  واژگان شاعراني از اصناف مختلف و كم سواد موجب طـرح مضـامين فرهنـگ عـوام بـود كـه گونـه       
حركت در اين مسير اگرچه سرانجام به افول سبك هندي انجاميد و بـه  . هاي تجربه شده را به همراه داشتپيچيدگي

يده طبـع عـوام شـد، يعنـي تـابع روزمـره ـ        گفته شده شعرهايش پسـند ) قمري 1126ف (قولي كه درباره ميرنجات 
محاوره ـ اجامر و اوباش و بازاريان گرديد، دليل مقبوليت طرز ميرنجات در ميان عوام فقدان ذوق فرهيختـه و عـدم    

با اين حال در اوج اقبال شـعر سـبك هنـدي،    . )262:1379فتوحي، (آشنايي عوام با مراتب سخنوري و فنون ادبي است 
از شـاعران   -بـه قـول جـالالي طباطبـايي     . معتقد بودند شاعر كسي  است كه زبان عـوام را بدانـد  كساني بودند كه 

گويد زبان شاعر برگرفته از زبان اهل كوچه و بـازار اسـت و شـاعر زبـان خـود را از زبـان محـاوره        كه مي -صفوي
م بگويند،اما از سـرودن شـعر فارسـي    دانند در واقع با زبان آشنا نيستند، گرچه شعر هگيرد و آنها كه محاوره نمي مي

ي فرهنگ عوام در اين عصر اي شد تا اولين مجموعهچنين توجهي به دانش و زبان عوام، انگيزه. )136همـان،  (ناتوانند 
شـمارند،  گردآوري شود؛ اثري كه آن را منسوب به آقاجمال خوانساري از بزرگان علم و دين در عصر صفويه بر مـي 

كه بعـدها بـه   » عقايدالنساء«آوري معتقدات و عقايد زنان در كتابي به نام كسي است كه با جمع در واقع وي نخستين
از ميان مستشرقين نيز ژوكوفسكي؛ آرتور . خدمتي شايان توجه به كار تأليف اين دانش نمود ،2كلثوم ننه شهرت يافت

ــق ادب    ــار جمــع آوري و تحقي ــه ك ــه ب ــد ك ــين كســاني بودن ــه توجــه نشــان  و كريســتين ســن جــزو اول ــات عام ي
  .)7:1373ميرصادقي،(دادند

آوري فرهنگ عوام تا سالها متروك ماند؛ اما در سالهاي اخير از مشهورترين كساني كـه بـه روش علمـي    كار جمع
اي بـا عنـوان   رسـاله ) ش.ه( 1310وي در سـال . كار تحقيق و تتبع در فرهنگ مردم را دنبال كرد، صادق هدايت بـود 

ل بعد نيرنگستان را منتشر كرد تا فولكلور و فضاي گسترده تحقيقي در بستر اين مفهوم فرهنگـي را  و دو سا» اوسانه«
شناسـي و بعـد از آن   اين كار هدايت باعث شد تا اندكي بعد مـوزه مـردم  . بيش از پيش به مردم و محققان نشان دهد

باشـيان رئـيس اداره   المحسـين مـين  به ياري غ) ش.ه(  1324و  1322آوري فرهنگ مردم در سالهاي طرح ملي جمع
شناسي به اداره فرهنگ عامه در وزارت فرهنگ و هنر موسيقي و مدير مجله موسيقي آغاز شود و سرانجام موزه مردم

هاي ارزشمند از آن سالها تاكنون كتاب. آوري اسناد و مدارك مربوط به فرهنگ مردم شودتغيير نام داد تا مأمور جمع
هاي فرهنـگ مـردم   مند كه شاخصهاما تاكنون كتابي روش. آوري شده استباره فرهنگ مردم جمعو اسناد معتبري در

شناسـان  تدوين چنين كاري بديع به ادبيـات و جامعـه  . مندان ارايه دهد، تأليف نشده استدر سبك هندي را به عالقه
  .فاف داشته باشنداي به تاريخ تطور ادبي، نگاهي دقيق و شكمك خواهد كرد تا در بستري مقايسه

سـازد و ايـن تجليگـاه    ي اشياء را بيش از پيش متجلي مـي هاي فرهنگ مردم، ارتباط دو سويهي اشارتمايهدرون
سازد، تاريخي كه امـروزه برخـي آن را بـه دليـل     ها ميي تمام نماي آينده نسلي يك قوم را آيينهتاريخ هزاران ساله

هاي تاريخي نشان داده است دهند، اما تجربهند و حتي مورد تمسخر قرار ميكنهاي علمي و اجتماعي رد ميپيشرفت
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هاي تقويمي تأثير خود را بر خصايص و خوي اجتماعي مردم نهاده است، حاصـل ايـن   كه اين فرهنگ در گذار سال
آن لحظات خود تأثيرگذاري پيوندي است كه بسياري از مردم عصر فضا و الكترونيك امروز نيز در سير آفاق رويايي 

هاي هنري و ادبي يك دوره از فرهنگ عامه حضور روح زمـان را در مـتن زنـدگي    مندي فراوردهبهره. گذرانندرا مي
هـاي اجتمـاعي و تـاريخي و كشـف     دهد، اصطالح روح زمان يا روح زمانه كه براي تحليـل واقعيـت  مردم نشان مي

اند، در حقيقت به اين موضوع اشاره دارد كه ذهـن آدمـي در   تهزواياي ذهن آدمي و تعامل انسان و محيط به كار گرف
تـوان نـبض   خأل رشد و نمو نكرده است، بلكه صرفاً مبين واقعيت اجتماعي و تاريخي است كه بـا دقـت در آن مـي   

  .)168:1385بهروز، (حيات را مشاهده كرد
شناسي را مورد توجـه  ت با تاريخ و جامعههاي تأثيرگذار فرهنگ عوام بايد ارتباط دوسويه ادبيابراي بررسي جنبه 

مايه پيشرفت ادبيات نبوده است،  )177:1375ولك، (قرار داد، اگرچه اين ارتباط به زعم برخي افراد همچون گريلپارمتر 
هـاي عقيـدتي بـه وي كمـك     اما بايد پذيرفت كه تأثير شاعر، نويسنده و هنرمند از رويدادهاي تـاريخي و پيوسـتگي  

هـاي  قل زندگي در خالء نداشته باشد، البته تصور تعالي اين اثر ادبي بدون برخـورداري از نعمـت آرايـه   كند، حدا مي
  . هنرمندانه تاريخي و نمودهاي هوشمندانه مردم زمانه، امري غيرقابل پذيرش است

اي نيست كـه  هافزاري مشخص و محدود به قوم و قبيلدر مجموع بايد به اين نكته تأكيد كرد كه فولكلور بسته نرم
دهـد  هاي شعر سبك هندي در ادامه نشان ميبررسي. بتوان آن را به طور تام، محدود به يك قبيله يا ملّت قلمداد كرد

شـده، هماننـد حسـين ثنـايي،     كه با ورود شاعران صنعت پيشه كه شاعري به عنوان حرفه اصلي آنها محسـوب نمـي  
رَف را وارد    ودند، مجموعهوران بازار بخواجه شاپور تهراني كه از پيشه اي از آداب، روش و فرهنگ عاميانـه ايـن حـ
فروشي داشـته و محمـدطاهر نقـاش از    گر كه پارچهاند، شاعراني نظير آقا مسيب چيتفضاي شعر سبك هندي كرده

ود بـه  ي شغل خود فرصت تورق در ديوان بزرگان علم و ادب را نداشتند، اما بـا ور جمله كساني بودند كه به واسطه
  )512:1368صفا،(فضاي شعر و اتكاي به ذوق خود بر دامنه وسيع فولكلور افزودند 

  سبك هندي و فولكلور
هاي مردم بناميم، بايـد عصـر صـفوي را    اگر عصر مشروطه را دوره اوج طرح مسايل اجتماعي و سياسي و دغدغه

هاي مردمي دسـتمايه  زندگي همگاني و حكمت هايي ازدر سبك هندي گزاره. ي بيان برشمردپايه و دروازه اين شيوه
گذاران يكي از اين بدعت. شاعران شد كه تا پيش از اين در تاريخ ادبيات ما به ندرت و گاه در حد بدعت بوده است

هجري  هفتم سده اي حكمت عامه را در شعر و نثر خويش وارد كرده است، سعدي شيرازي شاعركه به طرز ماهرانه
اي چيزي فراهم آورد تـا از ميـان   روحيه پرسشگر و جهانگردي در مصاحبت با مردم، از هرگوشه وي با. قمري است

هاي مختلف زندگي، عناصر مؤثر در حيات عموم را برگزيند و سپس توسط آنها بـه تبيـين نظريـاتش بپـردازد     پديده
گيري از اسلوب ي ادبيات، بهرهزهيكي از مهمترين ابزارهاي سعدي براي ورود فرهنگ توده به حو. )252: 1369ناصح،(

وجه اسـتعاري   در اسلوب معادله .با تمثيل به كاربرده است آن براي تمايزاين اصطالح را  كدكني شفيعي. معادله است
و باورهاي عامه مردم بـاز  ) كنايه(هاخورد و راه براي ورود گوشهزبان با سخنان موجز و در عين حال ساده پيوند مي

كند كه بين عامة مردم زمـان خـود رواج دارد و   هايي استناد ميعبارتي در اسلوب معادله، شاعر به گفته به. گرداندمي
هاي بعد  از جمله باورهاي خرافي، عدم استقبال از وجه مثالي آن بسياري از اين وجـه  البته به داليل مختلف در دوره

  :مانند. استعاري سخنان شاعر در همان عصر جاماند
  

  ماند به جا پيش اين سيالب كي ديوار مي  ي مانع عمر سبك رفتار نيست جسم خاك
  .) 135:1375صائب،(

  

  ترسد ز آب گل، پخته چون گردد نمي يكوزه     آدم خاكي ز خامي دارد از مي اجتناب
  )35غني كشميري، ديوان،(
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شـاعر در  « به عبـارتي . شاعر استمورد توجه شباهت ميان دو مصراع  ي ادبي نيز در اسلوب معادلهاز منظر آرايه 
گويد و در مصراع دوم چيزي ديگر اما دو سوي اين معادله، از رهگذر شباهت قابل تبـديل بـه    مصراع اوِّل چيزي مي

  . )84: 1366شفيعي كدكني، (» يكديگرند
مايـه   توان دريافـت كـه عـالوه بـر شـاعران كـم      در سبك هندي نيز با جستجوي موارد كاربرد اسلوب معادله، مي

مندي آنـان از  البته بهره. اي نشان دادندتعدادي از شاعران بزرگ اين عصر نظير صائب، كليم و بيدل به آن توجه ويژه
اين شيوة بياني، حركت از معقول ذهني بـه مفهـوم حسـي و نـوعي بـازي زبـان و معناسـت، كـه كـاركرد قـوي در           

  .)14: 1381فتوحي،(دارد  4نيبه دنياي حسي و عي 3سازي دنياي ذهني و  تجريدي تبديل
ي فرهنـگ  غلبـه . ي فرهنگ توده در اين سبك گسترش يابـد هايي موجب شد تا وسعت دايرهكاربرد چنين شيوه 

ي مخاطب موجب شد تا بسياري از واژگان و لغات ادبـي  توده و خالء نبود شاعران طراز اول در ايران و  تغيير ذائقه
توان گفت زبان شعر سبك هندي، زبـان جديـد فارسـي    ربندد، به نحوي كه ميي شعر و ادب رخت بقديم از صحنه

  .) 296:  1382شميسا، ( است و ديگر از مختصات زبان قديم، مخصوصاً سبك خراساني در آن خبري نيست 
هايي در قالب شعري نيز شعر سبك هندي تغيير يافت، قالب شعري از قصيده به غزل گرايش پيدا كرد، حتي غزل

. در محور عمودي نيز با معاني منسجم همراه بود، تغيير شكل داد و به صورت تك بيت و تك مصراع نمود يافتكه 
چنين رويكردي خواست مخاطبان عوام شعر سبك هندي بود، ديگر آن نگاه از باال به پايين در شعر حكمفرما نبـود،  

هت مي دادند، زيرا بـا كشـاندن شـعر از دربـار     بلكه اين خواستاران شعر بودند كه به مضمون و حتي قالب شعري ج
هاي گذشته، به سوي مردم كوچه و بازار و طوالني شدن مضمون مورد نظر شـاعر  شاهان هواخواه مدح و ثنا در دهه

ترين معاني را در قالب افقي غزل اين توانايي را دارد تا پيچيده. در گستره ابيات قصيده، شاعران به غزل روي آوردند
  .يك بيت جاي دهد خود در

كار شگرف شاعران اين دوره چنين بود كه حتي با يك مصراع پيچيده و يك مصراع بسيار ساده به شرح مصـراع   
  : كردندنخست همت مي

  

  .همچو ديوانه كه از پيش دبستان گذرد         بر گرفتاري دل خنده زنان مي گـــــذرم 
  به ثنا كس نتواند كه زعمان گـــــذرد          دست و پا بيهده زد در غم عشق تو كليم 

  )1383:ديوان كليم كاشاني(
  

شـفيعي،  (زمينه هاي اين چرخش نتيجه حركتي بود كه از دوره تيموري و عصر فغاني و پيش از او آغاز شـده بـود   
   ) 29: 1366-ب

ي جديـده «ايـن سـبك را سـبك    ي مشـهورش  البته اين تغيير مخالفاني نيز به همراه داشت؛ آذر بيگدلي در تذكره
هـاي جـدي تـاريخ ادبـي     نويسنده آتشكده آذر كه به عنوان يكي از تذكره. مي دانست» ناپسنديده و هر روز در تنزل

ي فصـحاي  گسـتري ايشـان طـرق خيـاالت متينـه     از آغاز سـخن : نويسدي صائب ميكشورمان مشهور است؛ درباره
ق مفقود و مراتب سخنوري بعد از جنـاب ميـرزاي مشـاراليه كـه مبـدع      متقدمين مسدود و قواعد مسلمه استادان ساب

  ).122: آذر بيگدلي، بي تا(ي ناپسنديده بود،هر روز در تنزل ي جديدهطريقه
در نثر اين دوره نيز اوضاع مناسب نبود، تركيبات عربي و عبارات خام جاي تركيبات لطيف و اصطالحات ظريف 

  . )255:  1369بهار،(شيرين فارسي به عبارات تازي مكرر و بي روح بدل گرديد فارسي را گرفت، ضرب المثل هاي 
  .)258: همان،( كتب علمي،ساده و روان بود و احياناً درستي و كم مايگي از عصر تيموري نيز فروتر افتاده بود

  عوامل تأثيرگذار بر حضور فولكلور در سبك هندي  
ر باره وضعيت شعر و نثر در دوره صفويه به دست آمـده اسـت، هفـت    ها دهايي كه از تذكرهاز مجموعه گزارش 

  :عامل زير را مي توان به عنوان عوامل تأثيرگذار بر حضور فرهنگ عامه در شعر سبك هندي معرفي كرد
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  بي رغبتي شاهان صفوي به شعر  -1
چنگيز خان، چندين هزار كتاب وارث اكبر و جهانگير گوركاني  از نوادگان » شاه جهان«اي كه كتابخانه در هنگامه

شـد،  در آن كتاب يافـت مـي  » انگريزي«منتخب خوش خط داشت و از اقسام فنون و اصناف علوم عربي و فارسي و 
: 1372زريـن كـوب،   (داد  شاه عباس صفوي به دليل تمايل فراوان به فقيهان و طرح مباحث ديني به شاعران، بهايي نمـي 

دربار اصفهان مي شد، اشعاري مورد توجه قرار مي گرفت كه مفهومي جـز ثنـاي    و اگر اندك رفت و آمدي به ) 297
هاي فراوان از سويي ديگر جالل و شكوه بي پايان شاه جهان  در هند و نواخت شاعران با صله. نداشت) ع(اهل بيت

  . شدموجب تشويق شاعران براي ترك يار و ديار مي
  ايهجوم اميران و حاكمان منطقه -2

اي وارد نكرد، اما موجـب شـد   هاي منطقه اگرچه به يكپارچگي ايران لطمهي متوالي برخي اميران و خانجنگ ها
كه شاهان صفوي بخش اعظمي از همت خود را مصروف جنگ با اين ياغيان و متعديان بـه تـاج و تخـت سـلطنتي     

  .نمايند
  ايجاد حس نوستالژيك و غم غربت  -3

  ياد گيالن ز دل و حسرت نان الكو     نعمت هند فراوان بود اما نرود   
  ) 1238:1363محمد قلي سليم ؛ سراج الدين علي خان،( 

  

شعر غم در عصر صفويه به عنوان يكي از مضامين اصلي اشعار بدل گشت، فراق شاعران از يار و ديار باعث شـد  
فارغ از برداشت غربت انساني در اين مفهوم البته . تا بخش اعظمي از شعر اين دوره رنگ و بوي غربت به خود گيرد

اي است دنياست، بلكه به سبب واقع گرايي شاعر سبك هندي تصوير او از جدايي و دوري وطن همان احساس ويژه
  : كه در غم دوري از ديار پس از مدتي گريبان هر مسافري را مي گيرد

  

  ند صحرا راسيل بر سينه مگر چاك ز         كيست جز گريه به دلتنگي ما رحم كند؟ 
  )  240: 1صائب ج ( 

  

  شد نگين دان چار ديوار لحد فيروزه را   در غريبي زود ميرد نازپــرورد وطـــــن  
  )  136: 1صائب ج ( 

  

  در غربت اين زمان ز خريدار مي كشم            نازي كه داشتم به پدر چون عزيز مصر 
  )  136: 1صائب ج ( 

  در فرهنگ عوام پيوند با سادگي و صميمت موجود -4
ي حكومـت  هاي ملـي را در چهـار گوشـه   از زماني كه گوسان ها به عنوان دوره گرد، ادبيات شفاهي ايران داستان

اي ديگـر  كرد كه آنها مهمترين انتقال دهنده فرهنگ يك دوره به دورهكردند، كسي تصور نميپارت به مردم منتقل مي
هاي شفاهي ملّـي و انتقـال آن بـه دوره ساسـانيان از     دان با خواندن ترانه هاي شاعر و موسيقيباشند، در واقع گوسان

ايـن   ) 76: 1377تفضلي، (جمله كساني بودند كه منابع عظيم خوتاي نامك را براي بوجود آوردن شاهنامه فراهم كردند 
ع باعـث مـي شـد تـا     هاي شفاهي عاميانه از صميميت در زبان و معنا برخوردار بود و همين موضـو ها و قصهداستان
  .ها در محافل مختلف مورد توجه مردم قرار گيرند و بسيار محبوب آنان باشندگوسان

هاي مردم از اساطير نيز به كردند، بسياري از باورها، اعتقادات و برداشتها نقل ميهايي كه گوساندر ميان داستان 
گشت، اين شيوه صدها سال بعد در سـبك هنـدي نيـز    همراه نكات تاريخي از جايي به جايي ديگر سينه به سينه مي

با نگرشي به كاركرد لغات و ساير عناصر فرهنگـي عـوام در شـعر سـبك     . مورد توجه شاعران اين سبك قرار گرفت
توان به اين نكته نيز اشاره كرد كه در آميختگي فرديت و هويـت فرهنگـي و تـاريخي يـك ملّـت موجـب       هندي مي

-اين پويايي سوي دو حركت موازي است كه به يك سو ختم مي شود، اگر گفتگـو از جنبـه  شود، پويايي فرهنگ مي



 961/   بررسي فولكلور در شعر سبك هندي   

هاي فردي شاعر يا هنرمند باشد، ناگزير از طرح فرهنگ و تاريخ هستيم و برعكس اگـر از مقولـه فرهنـگ و تـاريخ     
اي تـاريخي و فرهنگـي ملّـت    هگيري او از گزارهآوريم، بايد به نقش آفريني هنرمند با استعداد بهرهسخن به ميان مي

  .خويش نيز ياد شود، نظير كاري كه در بسياري از اشعار سبك هندي متجلي است
  

  گويم اي ديوار بشنوبه در مي       ندارم اختيار گريه امشب   
  )سليم(

  

را گويـد و انتظـار دارد سـخن او    در اين بيت شاعر از  تعارف و رودربايستي معمول غالب مردم ايران سخن مـي 
  .شنونده به مخاطب اصلي ارايه دهد

كنند و سامانه تحقيـق را بـراي خواننـده بـاز     ي اعتقادي مردم آن را طرح ميگاه شاعران بي هيچ تغييري در جنبه 
نهند، گويي خود تنها روايتگري هستند كه بيش از آنكه به جنبه تاريخي موضوع توجه داشـته باشـند، بـه گسـتره     مي

وجود ندارد و ايشان هر وقـت  ) عاميانه(هاي ادبي و غيرادبي از نظر آنها بررسي بين واژه. مام دارندهاي ادبي اهتآرايه
  .)172: 74محمدي، (. برنداي هست، بي پروا آن را در شعر خود به كار مياحساس كنند كه نيازي به كلمه

  

  مستي بادة گلرنگ دو باال گردد  پنبة گوشم اگر پنبة مينا گردد 
  )  3259غزل  4 صائب ج( 

  دو برابر: دو باال
  شكمي از عزا برون آور        اندرين چارشنبه سوري 

  )1158:1363اشرف، سراج الدين علي خان،(
  

  رهايي نيست زير خاك چون سگ، زين مرس ما را  به مردم بر نيايد ريشه طول اَمل از دل 
   )  340غزل  1صائب ج ( 

  .حيوانات اندازندطنابي كه در گردن سگ و ديگر : مرس
  )1182:1363ظهوري؛ سراج الدين علي خان،( گرچه تاديب خلق بر فلك است     كهكشان هم براي او فلك است

بين فلك مصراع نخست و فلك در مصراع دوم جناس برقرار است ؛ اما عمده توجه شـاعر بـه شـيوه تأديـب بـا      
  .چوب بود كه در دوره صفويه رواج يافت

تعابير عاميانه، شعر سبك هندي را دچار ناسازگاري واژگاني نكرده است و همچنان وحـدت   وجود اين واژگان و
اين فخامت زباني كه در شعر طالب آملي، صائب، كليم و بيدل . سبكي شاعران اين دوره فاخر و قابل توجه مي نمايد

ني عوام در فهم معاني با اسـتعانت  گيري شاعر از كاربرد مثل در شعر هم هست، نوع رفتار زباديده مي شود، در بهره
هـاي خـود اسـتفاده    اي شد تا شاعران سبك هندي در بسامدي باال از مثَل در شعر و حتـي تـك بيـت   از مثَل، انگيزه

كند تا در كمال ايجاز، سخن خود را بگويد، عالوه بـر آن غالبـاً در   اين شيوه بيانِ موضوع به گوينده كمك مي. نمايند
نيز ذكر امثال به صورتي كامالً ساده، بي پيرايه، كوتاه و مختصر بيـان مـي شـود؛ چنانكـه مطلـب از       بيان عادي مردم

كند و البته همين جاست كه اثبات آن نيازمند دليلي يـا حجتـي نيسـت، اصـوالً     روشني و دريافتي درست حكايت مي
   ). 63: 1369ناصح،(وجود مثل خود حجت است براي قبول عام 

ي مـردم نيـز   هاي متعددي دارد، گاه با اساطير پر كاربرد و مـورد قبـول عامـه   ار سبك هندي نمونهمثل كه در اشع
ها در بيتي كه به همراه تمثيل است، به حوزه معنايي زبان نيز وسعت مـي بخشـد؛   درآميخته است، استفاده از اسطوره

هايي است كه با قدمت و اصـالت آن  و نشانهزيرا زبان در مسير بازگشت خود به ساختار كهن نخستين، نيازمند ابزار 
به همين دليل ساختار زيربنـايي  . ترين ابزار بيان در تاريخ ادبيات استساختار، تناسب داشته باشد و اسطوره، قديمي

  ). 37: 1380زرلكي، ( دهندها شكل ميي دروني بسياري از آثار ادبي جهان را امروزه اسطورهو اليه
  

  كه هركه هست درو چند مرده حالج است       ر بگذرد داند  اگر به ميكده منصو
  ). 1081:1363محمد قلي سليم ؛ سراج الدين علي خان،(
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حركت سبك هندي در بستر فرهنگ عوام در عين حالي كه فضايي درخشان و تمثيالت زيبايي از باورهـاي عامـه   
اي كـه برخـي معتقدنـد در سـبك     دور نماند به گونـه هايي نيز به را وارد مجموعه شعر و ادب پارسي كرد؛ از آسيب

هندي شاعراني كه تعادل را نگه داشته، گرد مضمون تراشي هاي بارز نگرديده اند، مقامي ارجمند دارنـد؛ ولـي سـير    
نزولي سبك هندي از زماني آغاز مي گردد كه شاعراني بي مايه با تكلف فراوان به مضمون يابي گراييده و شعر را از 

اند و سرانجام اصلي خويش كه بيان عواطف و عوالم نهاني باشد، به صورت ايماگويي و معماسرايي در آورده مجراي
باعث روي برتافتن صاحبان اذواق سليم از اين سبك شده اند تا جايي كه بعضي كمر مخالفت با اين سبك را بسته و 

در حـالي كـه برخـي همـين     . ) 294: 1371گشت،دريا(هاي يك طرفه اذهان سخن سنجان را مشوب ساختند با قضاوت
: 1372زريـن كـوب،   (فضاي استعمال تعبيرات عاميانه را ناشي از اصرار شاعران سبك هندي در تازه جويي مـي داننـد   

كه بعدها توسـط شـاعراني پيشـرو مثـل      )113:  1367شمس، ( شمارندو آن را از امتيازات شاعران اين دوره بر مي )309
  .)113: همان(ود رسيد نيما به اوج خ

  كم كوشي زباني در كاربرد فرهنگ عوام  -5
ها خانهگفته شده كه اشعار وي عالوه بر آنكه در مكتب -يكي از شاعران بزرگ سبك هندي -در باره بيدل دهلوي
ر بـا خـود   كشان و دهقانان به هنگام كاهاي عاميانه و شعرهايي را كه زحمتگرفت، جاي ترانهمورد استقبال قرار مي

كننـد و  هاي عاميانه كـه مـردم اسـتفاده مـي    تعامل بين ترانه )103:  1366-شفيعي كدكني، ب(كنند، گرفته است زمزمه مي
شـك  كند كه هيچ زباني نمي تواند خود را پيراسته از تغيير بداند، بياشعار فاخر يك دوره بر اين اصل مهم تأكيد مي

وچه و بازار و حتي دو زبـان از دو ملّـت مختلـف ايـن تأثيرپـذيري و تأثيرگـذاري       در تقابل بين زبان معيار با زبان ك
وجود دارد، اما نحوه كاربرد واژگان دخيل در هر زبان تابع شرايط اجتماعي است، در واقع اين كاربران و گويشـوران  

هر واژه در شـعر يـا نثـر را در    كنند، اگرچه نبايد تأثير ورود مندي از آن را انتخاب مييك زبان هستند كه نحوه بهره
: 1385 بهـروز، (تواند وارد يك زبان شود معنا يا معاني متعدد همراه با خود ناديده بگيريم، اين واژگان به چند طريق مي

30 (   
گيري افراد با سواد و هنرمند از اين واژگـان بـراي   استفاده افراد كم سواد از واژگان موجود در نوشتار خود و بهره

  .طنز زباني ايجاد
  ايم زمن اعتماد چيستما اهل بخيه  حرفي بگو سليم ز اوضاع روزگار 

  )،1020:1363محمد قلي سليم ؛ سراج الدين علي خان( رند و خراباتي –هم مشرب : اهل بخيه -
  

ورود واژگان صنفي نظير كاربرد واژگان مشاغل و حرف كه در سبك هندي بـه دليـل وجـود شـاعراني همچـون      
بـي تكلـف الفـاظ      )285:  1382شميسـا ، (قصاب كاشاني، علي نقي قمي بنا، بواسطه عدم آشنايي با ادب عرب و عجم 

   ) 1352:282آريان، (.اء محيط به كار مي برندعاميانه و تعبيرات محدود را با الهام از تجارب روزمره و اشخاص و اشي
  

  تا كي ز دست بيمت اي غول گيوه كش       از روي اين و آن بمالمت خجل شوم
  ).1215:1363شفايي ؛ سراج الدين علي خان(    

  

  چرا كسي جو حباب از ادب نگاه ندارد       سري كه غير هوا پشم در كاله ندارد
  )478بيدل، ( 

 .كه كفش مردم را در اماكن مذهبي نگاه دارد شخصي: كشگيوه
 تمايل خالقانه شاعران براي تغيير در ساخت زبان به منظور گنجاندن معاني و مضامين جديد در شعر   

ورود برخي واژگان در عين توجه به فرهنگ مستتر در آن، در برخي موارد مورد تغيير آوايـي قـرار مـي گيـرد تـا      
  . به زعم خود مضموني دقيق از انديشه خود را به مخاطب ارايه دهدشاعر با خلق تركيبي جديد 

  

  اگر از چاه بيرون آمدم در جاله افتادم    گهي مفتون زلفش گه گرفتار زنخدانش    
  ) 1068:1363تأثير؛سراج الدين علي خان( 



 963/   بررسي فولكلور در شعر سبك هندي   

بود و مناسب زلف به  در هندي دام را جال گويند و اگر به جيم فارسي خوانده شود به معني گور و مغاك خواهد
  )1068:1363سراج الدين علي خان محمد؛( معني دام است

  

  سواد زلف ترا مو به مو مي جويم         نمي توان دل مردم ربود و پس زخم زد 
  ) 182صائب (

  فرهنگ مستتر در نمونه هايي از شعر سبك هندي 
جامعه از گذشته دور تا به امروز بـراي تعامـل    ها، رفتارها و نمادهايي است كه در يكفرهنگ،نظام باورها، ارزش

فرهنگ همچون هوا همه جا ساري است، به همان اندازه كه بـه دسـت    )15:  1387بنيانيان، (اند افراد يك جامعه دانسته
هـاي  نمايد، گاه ممتنع هم هست، نظير توجهي كه شاعران سـبك هنـدي بـه بسـياري از فـرآورده     آوردن آن سهل مي

ها اگر چه ساختي مدرسي نداشته است، اما نمودار احساس، باور و عقيـده مـردم   اند، اين فرهنگداشته فرهنگي عوام
هاي دور بود، چنين رويكردي باعث شده تا زندگي طبيعي و عاطفي مردم عصر صفويه به نحو چشمگيري از گذشته

تمايل فراوان بازاريان، كسبه و اهـل  . ) 311-2تا  شيروانلو، بي (هاي قبل در شعر شاعران متجلي گردد در مقايسه با دوره
قهوه خانه به معماگويي، لُغَز و چيستان در شب هاي بلند زمستان و نشاط فراواني كه از درك و كشـف معـاني يـك    

هـا،  اي پر ارزش براي شاعران بـود تـا مفـاهيمي از باورهـا، اعتقـادات، كنايـه      شد، انگيزهعبارت به مخاطبان نايل مي
  . ان و معما را در شعر خود وارد نمايندچيست

هـايي داشـتند و از كمـي    شكوه -گاه-هاي كهن بودند، از چنين رويگرداني آناني كه اندكي دشوار گو و تابع شيوه
  :گفتندمشتري براي سخن خود مي

  

  تحفه گران قيمت است جوش خريدار نيست       از كمي مشتري جنس سخن خوار نيست   
   ) 207كليم ص (  
  

  داردبه خنده گفت كه هندو زبان نمي     ات سخني سليم گفتم و دارم به طره
  )1135:1363سراج الدين علي خان محمد؛( 

  : گيري نتيجه
. شـود دوره صفويه مثل اعالي تبادل فرهنگي در دو سوي حركت اجتماعي سياسـي ايـران و هنـد محسـوب مـي     

مردم هند . در ايران آغازي شد تا با كوچ شاعران و استقبال شاهان  ق.هـ 907حاكميت شاه اسماعيل صفوي در سال 
از سويي ديگر بي تـوجهي شـاهان   . هاي سياسي و اجتماعي آن سامان نفوذ يابداز آنان، تفكر ايراني در تمامي عرصه

ت نماينـد و در  صفوي به شعر و مدح سنتي رايج در دربار اميران و شاهان ايراني، باعث شد تا شاعران به هند مهاجر
گـري،  هايي نظيـر بنـايي، چيـت   ايران افرادي كم دانش به عنوان نسل جديد ظهور نمايند كه به دليل اشتغال به حرفه

فرصت تتبع در ديوان شاعران بزرگ كشور را نداشته باشند و با كلمات دم دستي شعر بسرايند، آنـان  ... كاري وكاشي
اند، سـرانجام سـبك هنـدي را بـه بيراهـه      وذ فرهنگ شفاهي به ادبيات داشتهعالوه بر روند رو به رشدي كه براي نف

ورود اين شاعران البته به دليل ذوق بي ذوقي عوام براي دريافت مضامين ساده با استيصال شاعران برجسته . كشاندند
فولكلـور، مضـامين   گيـري از  اين دوره هم همراه بود و گاه شاعراني نظير صائب، كليم، طالب و بيـدل نيـز بـا بهـره    

تـوان مـوارد   در بررسي اشعار سبك هندي مي. كردند كه بسيار مورد توجه عموم قرار مي گرفتجديدي را خلق مي
  : گيري از فرهنگ عامه در سبك هندي برشمردزير را به طور اجمال به عنوان وجوه امتياز بهره

  .تجلي احساس و عاطفه توده مردم
 ات به فرهنگ عوام در سبك هندي بازنمود فرهنگ خواص در اشار

 . كندفرهنگ عوام با همان زبان ساده، جهان كمال انساني را متجلي مي
هاي خواص به زبان ساده طرح شده است، حتي اگر بخواهيم آرمانهاي اين دو گروه را بـا  در فرهنگ عوام دغدغه
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هاي مشتركي مثل چگونگي آمدن به دنيا، چگونه رفتن از آن، گذران روزگار، طي هم بسنجيم، خواهيم ديد كه دغدغه
 . روزگار جواني و پيري، مرگ و زندگي در آنها وجود دارد

تحليل اشارات فرهنگ عامه در سبك هندي نشان مي دهد كه اين فرهنگ ريشه در آرزوهـاي فـرو خفتـه تـاريخ     
  .بشري دارد

  
  :ها نوشت پي

  ه ارادت نمي كند                  يوسف به ريسمان زليخا به چاه رفتترك وطن كسي ب -1
  )1202:1362(سراج الدين علي خان محمد –شفيع ( 

  1349عقايد النساء مشهور به كلثوم ننه ؛به همراه مرآت البلهاء منسوب به آقا جمال خوانساري ؛ به كوشش محمود كتيرايي؛ تهران  -2
3- subjective 
4- concrete 

  :منابعفهرست 
 ، به تصحيح و تحشيه و تعليق حسن سادات ناصري، تهران، اميركبير)تابي( بيك آقاخانآذر بيگدلي، لطفعلي 

، مجلـه دانشـكده ادبيـات    ها و منشأ پيدايش سبك مشهور به هندي در سير تحول شعر فارسـي ويژگي، )1352(آريان، قمر 
 نهمفارسي دانشگاه فردوسي مشهد، شماره دوم، سال 

  7هاي ادبي، سال دوم، شماره ، فصلنامه پژوهشكم كوشي زبان) 1384(افتخاري، سيداسماعيل،
، مقدمه بركتاب  فرهنگ مردم سروستان به كوشش صادق همايوني،مشهد،آستان قدس سهل و ممتنع) 1371(انجوي،ابوالقاسم 

 رضوي
 چاپ سوم، تهران،كتابخانه ابن سينا ، ترجمه رشيد ياسمى، تاريخ ادبيات ايران) 1345(بروان ، ادوارد،
  ، تهران، سوره پردازي براي فرهنگ سازيايده، )1387(بنيانيان، حسن 

  ، جلد سوم،  تهران، اميركبيرشناسيسبك، )1369(بهار ، محمد تقي 
  فين،  مجموعه مقاالت همايش نيماشناسي، جلد اول، ساري، انتشارات شلروح زمان و نيما) 1385(بهروز، غالمرضا،
  المللاللـه خليلي، تهران، نشر بين، به تصحيح خليلديوان غزليات، )تابي(بيدل، عبدالقادر 

  ،تهران، نقش جهان در آمدي بر جامعه شناسي ادبيات)1377(پوينده، محمد جعفر،
  .تشارات سخن، به كوشش ژاله آموزگار، جلد دوم، تهران،  انتاريخ ادبيات ايران پيش از اسالم، )1376(تفضلي، احمد 

 18-17-16اصفهان و خاندان صفويه از ديـدگاه نويسـندگان و جهـانگردان انگليسـي در قـرن      ) 1374(توتوني ، پروين،
  ، فصلنامه ادبي سيمرغ ،سال دوم شماره يكم و دوم ميالدي

  .، تهران، بهارستانپژوهشي در سبك هندي و دوره بازگشت ادبي، )1371. (خاتمي، احمد
  ، چاپ اول، تهران، نشر قطرهصائب و سبك هندي در گستره تحقيقات ادبي، )1371(سول درياگشت، محمدر

، دو ماهنامه نقد هنري فرهنگي بيدار،  شماره شش، فروردين ساراماگو گمشده در هزار توي اسطوره، )1380(زرلكلي، شهال 
  و ارديبهشت

  لمي، تهران، انتشارات عبا كاروان حله، )1372(كوب، عبدالحسين زرين
  ، به كوشش منصور ثروت،تهران، امير كبير)همراه با غياث اللغات(چراغ هدايت )1363(سراج الدين، علي خان محمد 

  جلد اول ، تهران،فرهنگستان زبان و ادب فارسي  ،دانشنامه زبان و ادب فارسي) 1385(سعادت ، اسماعيل،
  .تهران، آگاه  ،صورخيال در شعر فارسي ،)1366(شفيعي كدكني، محمدرضا 
  .، تهران، آگاهها بررسي سبك هندي و بيدلشاعر آينه، )1366( ------------------

  سبك هندي، كليم كاشاني،چاپ دوم، تهران،چشمه  ،گردباد شور جنون )1367(شمس لنگرودي، محمد
  ، تهران قردوسشناسي شعرسبك، )1382. (شميسا، سيروس



 965/   بررسي فولكلور در شعر سبك هندي   

  ، تهران،توسشناسي هنر و ادبياتو گستره جامعهمحدوده ، )بي تا (شيروانلو، فيروز 
  ، به كوشش محمد قهرمان،پنج جلد، تهران ، علمي و فرهنگيديوان )1364(صائب،محمدعلي

  .، جلد پنجم، تهران ، فردوس)1368(اللـه صفا، ذبيح
  )35غني كشميري، ديوان،(

  روزگار ، تهران نشر )نقد ادبي در سبك هندي( نقد خيال). 1379(فتوحي،محمود 
   3، ماهنامه كتاب ماه ادبيات و فلسفه، سال ششم، شماره معماگويي و فقدان اسطوره گرايي) 1381( ------

  ، دو جلد، تهران، امبيركبيرفرهنگ اشعار صائب، )1373(گلچين معاني، 
  .، ترجمه كيكاوس جهانداري، تهران، سروشهاي ايرانيبندي قصهطبقه، )1371. (مارزلف، اولريش

  ، تهران، نشر ميترابيگانه مثل معني نقد و تحليل شعر صائب و سبك هندي، )1374(مدي، محمدحسين مح
  تهران، كتاب مهناز  ،واژه نامه هنر شاعري، ) 1373(ميرصادقي، ميمنت 
ذكر جميل سعدي،كميسيون ملي يونسكو، جلد سوم،چاپ سوم  ،سازمان  ،سعدي و فرهنگ مردم، )1369(ناصح، محمد مهدي

  پ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالميچا
  ، جلدسوم، ترجمه سعيد ارباب شيراني،  چاپ اول، تهران، نيلوفرتاريخ نقد جديد، )1375(ولك، رنه 


