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 چکیده
ه.ق( از شعرای خوش ذوق قرن یازدهم هجری است. وی که  د  شهاعری صهیدی     9601میرصید علی صیدی تهرانی )متوفی 

تخلص کرده است، از شاعران کم گو، اما خوش قریح  ای ایست، که  توانسهت  د  کرها  میهامیا یرهایی، اندیمه  و میهامیا        
های نو با خلق تصاویرِ بدیع و تازة ادبهی، بیهان کرهد. د      و کرای اجتماعی و اخالقی  ا ایلب ب  صو ت اسلوب معادل  و تمثیل 

ایا مقال  برآنیم ک  برای نخستیا با  ضما اشا ه ب  احوال و آثا  صیدی، ب  بر سی میهامیا فرهری و سهاد ادبهیِ اشهعا  او      
ی کریم و د  ادام  ب  بر سی بپردازیم. برای  سیدن ب  ایا هدف، نخست د  مقدم  ب  شرح احوال وی و پیمیر  تحقیق اشا ه م

   ادبی و زبانی اشعا  وی خواهیم پرداخت. –محو های فرری 
 

 صیدی تهرانی، سبک هندی، اصطالحات عامیانه، اسلوب معادله، مضمون سازی. : واژگان کلیدی
. 

 مقدمه. 1
: 9811)شهاهروازخان،  « میرصیدی از سادات حسهری هههران اسهت.   » سید علی از شاعران سدة یازدهم هجری است. 

د  تههران اتاهاق افتهاده اسهت.      9652تها   9655( تا یخ تولد وی ممخص نیست، اما ب  احتمال زیاد بیا سالهای 205
او اهالعی د  دست نیست، ترها د  بها سهتان  ( از کودکی و تحصیالت  842: 9811؛ نیز قهرمان، 91: 9811)قهرمان، 

(؛ 205: 9811)شهاهرواز خهان،   « ب  جودت هاع معروف و ب  علوم  سمی آشرایی داشت  » سخا اشا ه شده است ک : 
از دیوان اشعا ش نیز برمی آید ک  د  جوانی از تهران عازم اصاهان شده است؛ د  همانجا ب  کسب دانش پرداخته  و  

رآو ده است. د  اصاهان او نیز همچون دیگر شعرا ب  قهوه خان  ها  فت و آمد مهی کهرده اسهت. د     ب  شاعری، نام ب
های اصاهان )از جمل  هوفان و زیرا( محل تجمع شعرا و صاحاان ذوق بود و بهتریا جا بهرای   ایا  وزگا  قهوه خان 

های  یر و سیاحت د  آنجا و قهوه خان های ادبی ب  شما  می  فت. صیدی د  اشعا ش از اصاهان، س پرو ش استعداد
 آن یاد کرده است:  

  ویم صیدی زود            ک  ید زمان دگر جای شاه پیدا نیست «زینا » قهوة بیا ب  
 (529: 9811)صیدی، 

 بلالی نیست ک  از نال  ب  دل خا  زند       چ  نماط؟  صفاهان صیدی از سیر گلستان
 (521: 9811)صیدی، 

 نگمت  است               گمت  است از برای تو د  ایا دیا  برد صفاهانسیر صیدی اسیر 
 (521: 9811)صیدی، 

ه.ق.  9602ه. ق. صیدی نیز مانرد بسیا ی از گویردگان عهد خود،  اه هرد د  پیش گرفت و به  سهال   9604د  سال   
سهر  بیسهت و همهتم شهاهجهانی، د       د »( و ب  سخا دیگهر  9554/ 2/ 5: ج 9818ب  د با  شاهجهان  سید. )صاا، 

 (295: 9811)شاهرواز خان، «. سلد مالزمان اعلیحیرت ) شهاب الدیا محمد ( انسالک یافت
 صیدی ب  هرد یابم اگر جاه و مرصای                       زنجیر پای فیل کرم اقتدا   ا

 (911: 9811)صیدی، 
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د  هرد، وی مو د عرایت شاهجهان و دخترش جهان آ ا بیگم قرا  گرفت و از آن دو، صل  هها و انعامههای جزیهل      
 د یافت نمود. چرانر  گویرد د  پاداش قصیده ای با مطلع :

 زهی جهان خدا  ا سپهر عدل و کرم                    ب  زیر سای  قد  تو نیرّاعظم
 (11: 9811)صیدی، 

 ی  از شاهجهان د یافت کرد و د  برابر یزلی ک  د  وصف تارجِ جهان آ ا بیگم د  باغ سرود با مطلع:  هزا   وپ
 برقع ب   خ افررده برد ناز ب  بایش         تا نرهت گل بیخت  آید ب  دمایش

 (819: 9811)صیدی، 
مهعرا د  مهو د انعهام جههان آ ا     پانصد  وپی  از وی انعام گرفت  است. د  پاو قی مآثر  حیمی ب  نقل از  یاض ال

هزا  اشرفی همان وقت انعام شد و فرمودند چهون مرترهب سهود ادب شهد و گسهتاخان  نزدیهد       » بیگم آمده است: 
سوا ی ما آمد، لهذا هزا  اشرفی د  وج  صل  ایا بیت ب  او انعام کردیم و اگر ب  وسیل  و واسط  گزا ش می نمهود،  

 (059: پاو قی / 9819 ید  وپی  می بخمیدم.) نهاوندی،
نواب صدیق حسا خان و میر یالمعلی آزاد حسیری بلگرامی، مالغ صهل   ا پهره ههزا   وپیه  ذکهر کهرده انهد.          

 (499: 9818و نیز آزاد بلگرامی،  492: 9810)حسا خان بهاد ، 
صیدی د  چرد سال نخستِ اقامت د  هرد، بواسط  حمایت شاهجهان فرایتی حاصل کهرد، امها یرهی دو سهال       

 آخر عمرش بی گمان بواسط  برکرا  شدن شاهجهان از کا ، ب  آسودگی نگذشت  است.
د ب  مجرد توّهمی از دوستان به  عاهم مهی  نجیهد. به  اعتقهاد خهو       » صیدی تهرانی مردی زود نه بوده است.   

هجری د  جهان آباد )=  9601( وفات صیدی  ا هم  جا ب  سال 261: جِ اول/ 9811)نصرآبادی، « پیوست  عاشق بود.
دهلی( هرد نوشت  اند. آذ  بیگدلی بیان کرده است ک  بعد از وفات، جرازة صیدی ب  ممهد مقدس مرتقل شده اسهت.)  

اوایل سلطرت او نگ زیب بعید می داند، ک  جرهازة صهیدی    ( الات  قهرمان با توج  ب  آشاتگی969: 9881آذ  بیگدلی
 (.91: 9811ب  ممهد مرتقل شده باشد، مگر آنر  بعدا استخوانهای او  ا بدان مران انتقال داده باشرد)قهرمان، 

دیوان اشعا  صیدی تهرانی ممتمل بر قصیده، مثروی، قطع ، یهزل،  بهاعی، و ماهردات و متارقهات اسهت که  د        
بیت  ا شامل می گردد. از ایا تعداد بجز دوازده قصهیده، دو مثرهوی، دو قطعه ، یهد  بهاعی و       5166د مجموع حدو

« صهیدی  »تعدادی ابیات متارق، قالب اصلی  ا یزل، د  اختیا  خویش گرفت  است. تخلّص شعری شهاعر همه  جها    
 است.
تخلّص صیدی وجود دا د، از جمله    الزم ب  ذکر است د  دو ان حرومت گو کانیان هرد، چرد شاعر دیگر نیز با 

 صیدی کممیری، صیدی ابیو دی و. .. ک  جدای از میرعلی صیدی تهرانی می باشرد. 
 
 پیشینه تحقیق: .2

توسهط مرحهوم   9804دیوان صیدی تهرانی دوبا  و توسط دو ناشر مجزا چاپ گردیده اسهت. نخسهتیا بها  د  سهال     
به   9811محمد قهرمان تصحیح و از هریق انتما ات مؤسس  اهالعات ب  چاپ  سید و چاپ دوم ایها اثهر د  سهال    

ت. مرحهوم قهرمهان د  گاتها ی که      کمد انتما ات سو ة مهر )پژوهمگاه فرهرگ و هرر اسالمی( انجام پذیرفت  اسه 
متأساان  دیوان صهیدی  » پیش از مقدم  ایا اثر نوشت  است د  خصوص علت تجدید چاپ دیوان صیدی می نویسد: 

با حروف  یز و بدخوان از کا  د آمده بود و چرد یلط هم داشت.... د  ایا چاپ، دیوان از اشتااهات پیراسهت  شهده   
ه و تعلیقات و لغترام   ا ماصلتر کرده ام، فهرسهتی ههم بهرای یزلهها د  پهی آمهده       است. د   سم الخط نیز دست برد

 (  1-1: 9811است. )قهرمان، 
با وجود آنر  بیش از سی سال از تصحیح و ا ائ  دیوان صیدی مهی گهذ د، تها قاهل از نوشهت  حاضهر د  مهو د         

وهش، شما ة صهاحات تمهام اشهعا  بهر     بر سی ساری اشعا  صیدی تهرانی تحقیقی صو ت نگرفت  است. د  ایا پژ
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با مقدمه  و تصهحیح محمهد قهرمهان، ترظهیم شهده        9811اساسِ چاپ دومِ دیوان صیدی تهرانی، مرتمر شده ب  سال 
 است.  

 
 ویژگیهای سبکی شعر صیدی تهرانی:. 9
 ویژگیهای فکری شعر صیدی تهرانی: -3-1

وقوعی پرداخت  است. وی به  کمهد آنچه  از    صیدی همچون بسیا ی از شعرای معاصر خویش ب  میامیا یرایی و 
محیط اهراف و جامع  الهام گرفت ، میامیا تازه ای آفریده و د  اشعا ش متالو  ساخت  است؛ بها ایها وجهود آنچه      

ههای اخالقهی و اجتمهاعی     شعر صیدی بخصوص یزل او  ا از معاصریرش مستثری کرده است، توج  شاعر ب  اندیم 
های اخالقی و اجتماعی د آمیخت  و بها زبهانی  وان که  ایلهب به        ی  ا ایلب با اندیم است. صیدی میمونهای یرای

سهل و ممترع گرایش دا د، ا ائ  داده است. د مجمهوع مهمتهریا موضهوعات شهعری صهیدی  ا مهی تهوان ایرگونه          
 برشمرد:

 
 های اخالقی و اجتماعی: اندیشه -الف

های اخالقی و اند زهای اجتماعی، فراوان دیده مهی شهود.     د  دیوان صیدی بخصوص د  بخش یزلیات وی، اندیم
برخی از اشعا  او مملو از اند زهای اجتماعی است و شاعر با دالیل شاعران  ب  نصیحت و دعوت ب  اخهالق گرایهی   
پرداخت  است. التاات از ید موضوع ب  موضوع دیگر یری از نرات قابل توج  د  دیوان صهیدی اسهت. شهاعر گهاه     

ا با مطلعی کامال اجتماعی و اخالقی آیاز کرده، د  میان  ابیات یزل، ب  میامیا تغزلی و وقهوعی و ود کهرده   یزلی  
است. همچریا ایلب د  میان  یزلهای عاشقان ، ب  پرد و اند زهای کامال اجتماعی و اخالقی پرداخته  اسهت. اگرچه     

وان صیدی نمایهانتر و ملموسهتر اسهت. مهمتهریا     ایا خصیص  د  ایلب شعرای ساد هردی دیده می شود، اما د  دی
 های اخالقی صیدی عاا ترد از: دیدی 

 مقابل  با ظلم و ستم : -
 د  مطلع یزلی آو ده است: 

 شاهان ک  د  اندیم  افزونی باج اند          یافل ک   عایا هم  ویرانِ خراج اند
 (861: 9811)صیدی، 

 او با ها مخاهاان خود بخصوص ستمگران  ا از ستم بر حذ  داشت  است:      
 ای ک  بر مردم ستمها می کری، اندیم  کا        شمع  ا خاک سیاه از ظلم بر سر می شود

 (511: 9811)صیدی، 
 عارت چرا ز شعل  نگیرند ظالمان؟                  کو جان خود همیم  دهد خون بهای شمع

 (812: 9811)صیدی، 
 ای ک  حاجب  ا پی مرع گدا نان می دهی                حقِ سایل  ا چرا ظالم ب  د بان می دهی

 (405: 9811)صیدی، 
 مرع گدایی و حاظ آبرو:-

برخالف بسیا ی از شعرای د با  هرد، صیدی جزد معدود شاعرانی است، ک  ب  گدایی و مطالا  از ممدوح نپرداخته   
ر  گاه از ممرالت مالی شروه کرده است، اما د  دیهوان او از ملتمسهات خاهری نیسهت، حتهی د       است. با وجود آن

 جای جای دیوانش از گدایی مرع کرده و آن  ا آفتِ آبرومردی دانست  است:
 آبرویی ک  ب  صد خونِ دل اندوخت  ای         ب  امیدِ کرمِ خواج  ب  د بان ماروش

 (804: 9811)صیدی، 
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 د  ایا بایچ  یی، ای بلال           چ  ضرو  است ک  د یوزة خاشاک کری؟ چرد  وزی ک 
 (481: 9811)صیدی، 

بیم مرافات، کاران نعمت، تواضع و فروتری، تاسم و شادی، ترالی و خواب آلودگی، محات ب  دیگران، بهی کیره    
ههای   ههایی از اندیمه    یات زیر نمونه  های اخالقی د  دیوان صیدی است. اب بودن، و. .. از مهمتریا میامیا و اندیم 

 شاعر  ا نمان می دهد.
 دلت  ا هم ز فیضِ صاح ای یافل نصیای ده       چو نرگس تا ب  کی چممت همیا از خواب برخیزد-

 (855: 9811)صیدی،  
 چو باد، همسارِ خویش  ا ب  جا مگذا                      فیق اگر هم  با  دل است، وامگذا -

 (822: 9811)صیدی، 
 صیدی اگر ب  عالم افتادگی  سی              جایی ز صد  جاه نایری نمیب تر-

 (824: 9811)صیدی،                                                                                 
 ود نمان دا ددلت  ا صاف کا با خلق، اگر خواهی شوی آدم      ک  گوهر پاک چون افتد، ز اصل خ-

 (842: 9811)صیدی،                                                                                            
 پد ت از یم دنیای دنی مُرد، بس است                 تو هم از خود مرا ایا دلار میراثی  ا-

 (902: 9811)صیدی،                                                                                            
 ای پد  مرده چ  بر مال پد  می نازی؟                     از خزان پرس بقای ز  میراثی  ا-

 (902: 9811)صیدی،                                                                                  
 

 عاشقانه:مضامین  -ب
موضوع ایلب یزلیات صیدی، ادام  همان میامیا و موضوعات مرتب وقوع است. توصیف معموق و گاتگهوی بها   
او، گل  از زخم زبان  قیب، شروه از بوالهوسان و ناخالصی آنها د  عمق، شروه از معموق و مؤاخذة معموق، توج  

 است.  یا بی توجهی معموق ب  شاعر و. .. د  یزلیات صیدی فراوان 
 گل  از  قیب:-

 حرف  قیب، سوخت ماِ سوخت  حال  ا                   دم سردی خزان بود آتش، نهال  ا
 (919: 9811)صیدی، 

 توج  ب  معموق ب  شاعر:-
 یقیا ک  لطف تو با ما زایا و آن بیش است           ک  حسا  ا سر و سودای عاشقان بیش است

 (565: 9811)صیدی، 
 الهوسان:شروه از بو-

 بوالهوس  ا ید دل و جز وصل او صد آ زو              با دل صدپا ه ما  ا آ زوی دل یری ست
 (555: 9811)صیدی،                                                                                          

 مواخذة معموق:-
 زنها  بر ایمان مارا سای  ز یا ی     سروی تو ایا بوالهوسان پای چرا ی         

 (451: 9811)صیدی،                                                                                                    
 ای گل نگویمت ب  کسی گاتگو مرا              اما ب  هرخسی، چو گل باغ،  و مرا

 (461: 9811)صیدی،                                                                                       
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 مدح و منقبت متعادل و به دور از افراط: -پ
ب  هو  کلی د  دیوان صیدی ب  دو نوعِ مدح و مرقات اشا ه شده است ک  الات  میزان فراوانی، با مدح امهرا و شهاهان   

ز مجموع  دوازده قصیده وی، شش قصیده د  مهدح شهاه جههان، دو قصهیده د      است تا مدیح  و مرقات اهل بیت. ا
مدح سا وتقی اعتمادالدول ، ید قصیده د  مدح زیرل خان بیگلربیگی کوهریلوی ، ید قصهیده د  مهدح حرهیم داود    

م همتم مخاهب ب  تقرّب خان، ید قصیده د  مدح میرزا قاسم براد زاده سا وتقی و ید قصیده د  مدح و مرقات اما
سروده شده ک  برای  فع چمم د د ب  حیرت متوسل شده است.. د  میانِ قصایدی ک  د  مهدح شهاهجهان سهروده    
است د  کرا  مدح، موضوعاتِ وصای یی چون توصیفِ فیض آباد و تا یخ عما تی که  شهاه جههان سهاخت  اسهت،      

 نو وز نیز وجود دا د.توصیف باغِ سلطرتی کممیر، توصیف باغ اعزآباد، توصیف بها  و تهریت 
« شاه عاهاس دوم  » د  دیوان شاعر، ب  مدح شاهان صاوی  اشا ه یی نمده است. فقط د  ید بیت ب  صو ت گذ ا از 

 نام برده است:  
 صیدی آخر برق تیغ شاه عااس صای            خر  ها د  قلع   وییا بغداد افررد

 (  982: 9811)صیدی،                                                                                     
، میهرزا محمهدهاهر وحیهد    9بها ( 8صیدی، گاه د  یزلیاتش نیز ب  مدیح  پرداخت  است و از میانِ شهعرا از آقازمهان )   

رت با ( نیز ب  مرقاهت حیه  4با ( ب  نیری یاد کرده است. وی همچریا صیدی د  یزلیاتش )9با (، صائب )5قزویری)
 علی)ع( و خاندان پاکش، پرداخت  است.  

 صیدی محب آل علی باش تا ملد            بر صاح  ثواب نویسد گراه تو
 (490: 9811)صیدی،                                                                                       

ون زمیر  سازی تمایب و تغزل، وا د مدح یا مقصود دیگهر  د  قصاید صیدی نرت  حایز اهمیت آن است، ک  شاعر بد
شده است، ک  د  اصطالح ب  آن قصیده محدود یا مقتیب می گویرد. گرچ  د  تمام قصاید شهاعر تمهایب و تغهزل    

 نیامده، اما تأبید یا شریط  ب  زیاایی د  آن  عایت شده است:
 ت شاه جهان عادل بادب  دهر تا اثر از آب و خاک ایا چما است      بقای حیر

 (18: 9811)صیدی،                                                                                      
 همیم  تا ک  ب  نو وز عمرت است قریا        همیم  تا ک  خزان است  هزن اشجا 

 بههههها   ا بهههه  بههههها  بهههود عهههدوی تهههو بهههی سهههاز و بهههرـ تهههر ز خهههزان      مههههوالی تههههو  سهانههههد    
 (962: 9811)صیدی،                                                                                                   

 
 دید لطیف عرفانی: -ج

دید صیدی نسات ب  خداوند، آفریرش و مخلوقات، دیدی لطیف همراه با عمق است. صیدی عمق و شهریعت  ا بها   
 می داند: هم یری

 شرع و عرف و عقل و عمق ما یری است                    د  حقیقت معری ایرها یری است
 (441: 9811)صیدی،                                                                                        
  ا داشت  باشد:و همیا دید لطیف، باعم شده است گیاه خمد برای او جلوة شاخ  گل 

 ب  تقدیر خدا هر کس  بط جزد و کل بیرد         گیاه خمد  ا د  عالم خود شاخ گل بیرد
 (914: 9811)صیدی،                                                                                            

 او حتی جمادات  ا جاندا  میایرد:
 لم خود زنده است         هرکسی  ا جام  هستی ب   نگی داده اندصو ت دیوا  هم د  عا

 (914: 9811)صیدی،                                                                                 
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 خما  بادة بی نمئ   وزگا  ما است            دلم ب  دوستی عالمی گرفتا  است
 (915: 9811)صیدی،                                                                                     

 با تری  بر همیا دیدگاه، صیدی اختالفات دیری  ا ناشی از تصو ات ما می داند:
 ما هم  مهمان ید خوانیم د  عالم ولی         هرکسی قسمی تصو  کرده، صاحب خان   ا

 (941: 9811)صیدی،                                                                              
ایا دیدگاه لطیف و زیاا باعم شده است د  دیوان صیدی نمانی از هجو، ناسزاگویی، کیر  توزی و انتقام کمهی   

نی هسهترد، که    و دیگر  ذایل اخالقی دیده نمود. ترها گروههایی ک  صیدی دیدی مثات ب  آنها ندا د، یری بوالهوسها 
 عمق  ا ب  سُخره گرفت  اند، )قاال د  مو د آنها صحات کردیم.( و دیگر صوفیان و زاهدان.  

 شاعر د  یزلی زاهد  ا ایرگون  مخاهب قرا  می دهد:
 زاهد تو هم ز سایر ما مِی چمیده باش         با ی،  چو خا  پا شده ای، نم کمیده باش

 (801: 9811)صیدی،                                                                                        
 با زبانی هرزآلود از او، می خواهد، ک  از شاعر دو ی کرد:

 اشد چریده  ا ب  نظر بازگمت نیست           از ما جدا ب  عادت  نگ پریده باش 
 (801: 9811)صیدی،                                                                                        

 صیدی د  مقام هرز، عمق زاهد  ا مجازی می داند:
 هرف  حالی است ک  واصل شده صوفی و هروز        اثر عمق مجازش زحقیقت بیش است

 (915: 9811)صیدی،                                                                                              
 د  ابیات زیر نیز خطابی هرزآلود د  مو د شیخ و صوفی دا د:

 شیخ اگر گوید بترس از باهرم، با ی بترس               اسم اعظم د  د ونش کرده افعی  وده  ا
 ی ک  ید فرمودة حق  ا نیاو دی ب  جا              چون ب  فرمان می دهی افعالِ نافرموده  ا ؟ا

 بوالایولی کم کا ای صوفی ک  از ید حرف کُا            می توان دانست شأن گات  نمروده  ا
 (916: 9811)صیدی،                                                                                            

و حتی شاعر د  مقام تجرید، خطاب ب  خود کرده و از خویش می خواهد ب  جای شریدن سخران شیخ، محرم ب  سر 
 و عمام  او بروبد:

 صیدی ب  پرد و موعظ  مگذا  شیخ  ا         تا حرف می زند، دو س  بَم برعمام  اش
 (818: 9811)صیدی،                                                                                      

 او د  نهایت از مخاهب می خواهد ب  ییر خدا توج  نررد:
 هیچ دان ییر خدا  ا و دگر هیچ مدان                   نرت  ای گاتمت از حرمت افالهون ب 

 (491: 9811)صیدی،                                                                                          
 
 :برونگرایی و بکارگیری عناصر طبیعت در مضمون سازی-د

بسیا ی از آثا  هرری و شاهرا هایی ادبی د  شعر و نثر فا سی الهام گرفت  از هایعت می باشد. تحهوالت موجهود د    
یها و امهواج، صهاح و هلهوع و یهروب خو شهید، بهی        هایعت ب  شرل  ویش گل ها و گیاهان، حرکت و وسعت د 

های مختلهف،   کرانگی و جایگاه آسمان و ستا گان و. .. هم  و هم ، هموا ه مو د توج  شاعران بوده است و د  دو ه
شعرا با استااده از عراصر هایعت عالوه بر توصیف آنها، ب  بیان احساسات د ونی خود پرداخت  اند. هایعت از جمله   

وثر و مهم د  شعر صیدی تهرانی است. وی عراصر هایعهت  ا بها تخهیالت خهویش د  آمیخته  اسهت و بها        عوامل م
استااده از صرایعی چون تمای ، استعا ه و بخصوص تمخیص، میامیا جدیهد و زیاهایی  ا خلهق کهرده اسهت. ایها       
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اهراف بخصهوص گلهها و    ویژگی د  شعرِ او، گاه اشعا  ساد خراسانی و توصیاات دقیق شاعران آن ساد از محیط
بایها و  ایها  ا ب  خاهر می آو د. الات  نگاه صیدی د  ایا مو د با شهاعران خراسهانی متاهاوت اسهت و همهیا امهر       
باعم شده است، وی ایلب با استااده از عراصر هایعت برای توصیف معمهوق، چههره و اجهزاد چههره و انهدام او و      

و احواالت خویش میامیا جدیدی  ا بسازد. ب  عرهوان مثهال د  بیهت    محال و بزمش، نیز توصیف شرایط اجتماعی 
زیر با استااده از صرعت تمخیص، تمای  تاییل و میمر، و نیز حسا تعلیلِ بجا و مراسب، علهت ترگهدلی یرچه  و    

 سیر  چاکی گل  ا د  میمونی جدید یافت  است:
 ، سیر  چاک، از حسد سیر  تو زادد  باغ، یرچ ، ترگدل از کیر  تو زاد                     گل

 (511: 9811)صیدی،                                                                                         
د  بیت زیر نیز، نگاهی جدید ب  گل انداخت  و قرا  گرفتاِ برگهای گل بر گرد مرکز آن  ا ب  نمهان  ترههایی گهل    

 ابداع میمونی جدید آو ده است:دانست  است و با 
 ب  یا او چو گل از بی کسی، ب  هر چمری           ز پا ه ای دل خویش سازم انجمری

 (486: 9811)صیدی،                                                                                       
 
 ویژگیهای ادبی و هنری در شعر صیدی تهرانی: -3-2

همچون دیگر شعرای ساد هردی، بیمتریا نوآو یهای صیدی تهرانی د  حوزة بیان صو ت گرفت  اسهت. مهمتهریا   
 ویژگیهای بیانی د  شعر او عاا ترد از:

 
 الف( بسامد باالیِ ردیف:

یری از عوامل موسیقی د  شعر، کا برد  دیف است ک  صیدی د  دیوانش ب  شیوههای مختلف از آن اسهتااده کهرده   
ت. از مجموع دوازده قصیدة صیدی تهرانی، س  قصیده مردّف هسترد و از مجموع دو قطعه  او نیهز ههر دو دا ای    اس

 دیف هسترد. همان گون  ک  قاال اشا ه شد، مهمتریا قالب شعری اشعا  صیدی تهرانی یزل مهی باشهد. از مجمهوع    
( مردف نیسترد. ایها مطلهب   511، 510، 509 ،556، 919، 968، 28، 56یزل )یزلهایِ  1یزل دیوان صیدی ترها  511

نمان دهردة بسامد باالی  دیف د  اشعا ِ شاعر است.  دیف د  ایا یزلیات با توج  ب  تعداد آنها دا ای تروع است و 
یهزل دا ای   912شامل  دیاهای ید کلم  تا چرد کلم  ای،  دیاهای اسمی و فعلی می گردد. د  میان یزلهای مردف 

یزل( دا ای  دیف اسمی هسترد. د  ایا بیا  دیاهای ناد ی نیز ب  چمهم مهی خهو د، که      992بقی  ) دیف فعلی و 
کمتر د  اشعا  دیگر شعرا دیده شده است. مانرد: حیف، از چمم پاک، نزدید، نمد، بی محهل، خانه  اش، به  ههم،     

ختگان، بِه )بهتر(، کهوه، آمهده ای،    برزمیا، از ما،  ا مانم، ساخت  ام، از خود  وم، ممخّصم، سوزم، می خواستم، سهو 
 آگاهی،  نجی، می کمی، یری، بیمتر، بگذا د، تازه شد، . ...

 
 قالب شعری  

 پرکاربردترین ردیفها ردیف اسمی ردیف فعلی   تعداد اشعار مردف

 را، است، شکست، ما، مرا،   115 175 غزل 232 غزل

 نهاده، است، کرد، نیست 19 97 بیت 52 مثنوی  

 است، ش 9 2 قصیده 9 قصاید

 کنند، است 1 1 قصیده 2 قطعات  

 
د  شعر صیدی تررا  قافی  نیز فراوان ب  چمم میخو د. شعرای ساد هردی تررا  قافی   ا ن  ترها عیهب نمهی دانرهد،    
بلر  آن  ا نوعی هررنمایی نیز نمی پردا ند. صیدی حتی د  یزلیات کوتاه نیز ب  تررا  قافیه  پرداخته  اسهت. از نظهر     
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رد. یزلیات پره بیتی زیهاد دا د، حتهی د  اشهعا  او یهزل سه       تعداد ابیات باید گات ایلب یزلیات صیدی کوتاه هست
 بیتی نیز دیده می شود.

 
 ب( بکار گیری زبان عامیانه در ایجاد مضامین تازه و جدید:

د  شعر فا سی، مخصوصها د  دو ة صهاوی  به     » ز یا کوب د  خصوص ایا ویژگی ساد هردی چریا می گوید: 
خیاط، کامگر، خرده فروش، خاهاز، آشهپز،    -شد و د  دست بازا یان افتاد؛ ساب آنر  از انحصا  اهل مد س  خا ج 

 (21: 9815)ز یا کوب، «. مملو شد از الااظ و تعایرات بازا ی -و سرباز
د  شعر صیدی تهرانی نیز، کلمات، ترکیاات و کرایات عامیان  ک  ب  نوعی با زبهان کوچه  و بهازا  مطابقهت دا د؛     

بیانی  وان و گیرا از کلمات و تعایرات  وزمره، فرهرگ عامیان ، آداب و  سوم و محهیط   بسیا  است. صیدی ایلب با
 و اشیاد اهراف خود استااده نموده است.

برخی از مهمتریا کلمات، جمالت و تعابیر عامیان  د  شعر صیدی عاا ترد از: بی  واجی اجراس و کسادی بازا ، 
ناخا ب  تا  دل زدن، بوالهوس عمهق بهودن، نهاخا بهر زخهم زدن، داغ      بوالهوس، خمیازه کمیدن، پا کمیدن، از سر 

داشتا، جا افتادن شرستگی پا، ب  کسی  و دادن، داغ ب  دل گذاشتا، کااب شدن، گل از گل شهراتا، به  سهر وقهت     
  جای کسی افتادن، نمد تازه کردن، ب  ترگ آمدن، نمد خو دن، گل کردن، وا افتادن )بجای باز افتادن(، واکردن ) ب

 باز کردن(، دماغ سوختا، دل و دما غ چیزی نداشتا، دست از پا خطا نرردن.
  داغِ غم به دل اعتبار بگذاردیری نرفت ز ابرای جرس ما صیدی              ک  

 (841: 9811)صیدی،                                                              
 ک  ایا فریب چرا خو دم از سراب بها              دمکباب شز کوی او ب  چما  فتم و 

 (821: 9811) صیدی،                                                                                         
 فروغ شمع فانوس محات  ا تماشا کا           واکن چ  خواهد شد، ب   نگ ز دِ ما هم ید نظر 

 (569: 9811) صیدی،                                                                                       
 خلق مضامین تازه بر پایة تصاویر نو: -پ

توج  صیدی ب  محیط اهراف، هایعت و آداب و سرا و زندگی  وزمرة مردم باعم شده بتواند با خلق تصاویر نهو و  
ستعا ه و بخصوص کرای ، میامیا جدیدی  ا بیافریرد، برای تاییا بیمتر موضهوع، ابیهاتی   جدید با استااده از تمای ، ا

 از دیوان او  ا، بر سی میرریم:
 هر کس ز بخت تیرة ما پرسدت بگو           افتاده د  شررج  دودی شرا ه ای - 

 (455: 9811)صیدی،                                                                                    
 شاعر تصویر گرفتا ی خود د  بخت تیره اش  ا ب  قرا  گرفتا شرا ه ای د  احاه  دود تمای  کرده است.

 اد ها ب  شاخ انداخت از شروف  هر هرف گمت  نهالی جلوه گر            چون پریزادان چ -
 (459: 9811)صیدی،                                                                                

های  نگا نگ  وی د ختان  ا ب  چاد های  نگی یی از آنِ پریزادگهان تمهای     با خلق ید زیاایی، صیدی، شروف 
 کرده است؛ ک  بر  وی شاخ  پها شده اند.

 شوخی بس ک  با هم پرج  می گیرند مژگانش      ب  ترگ است از جدا کردن، نگ  د  چمم جادویش ز-
 (801: 9811)صیدی،                                                                                            

ترگ بودن و صرعتِ تمخیص )د  مژگهان و نیهز    های با هم پرج  گرفتا و ب  د  ایا بیت شاعر با استااده از کرای 
نگ ( تصویر زیاایی  ا فراهم آو ده است. د  ایا تصویر، فرو  فتا مژگانِ معموق  ا د  هم ب  گون  ای می بیریم که   
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ب  نظر می  سد با هم د گیر جرگ شده اند و نگاه با قرا  گرفتا د  پمت مژگان از جدا نمهودن آنهها از ههم و  فهع     
 ت  و د مانده شده است.  نزاع، خس

می توان گات دیوان صیدی از جهت داشتا تصاویری ایا گون ، یری است و وجود ایا تصهاویر به   نگها نگی    
 دیوان و اشعا  او افزوده است.

 
 ج( بسامد باالی ِتمثیل و اسلوب معادله:

ب معادل  از نظر معرا نیست. اگرچه   قرا  دادن ایا دو اصطالح د  کرا  یردیگر ب  مرزل  همسان دانستا تمثیل و اسلو
ترگاترهگ میهان آن دو، تمثیهل و اسهلوب      دبسیا ی از متأخریا تمثیل  ا همان اسلوب معادل  می دانرد؛ با وجود  ابط 

 ا برها  بهرد، د    « اسلوب معادله  » معادل  از جهاتی با هم متااوت هسترد. شایعی کدکری ک  برای اولیا با  اصطالح 
دو مصراع، کامال از لحاظ نحوی مستقل باشرد. هیچ حرف  بط یا شرهی یا چیز دیگری آنها » یسد: تعریف آن می نو

( د  حالیر  د  تمثیل حرف 08/ 8: ج9819)شایعی کدکری، «  ا حتی معرا )ن  فقط ب  لحاظ نحو( ب  هم مرتاط نررد.
عداد مصراع هم اسهلوب معادله  بهیا دو     بط یا حرف شرط دو مصراع یا دو بیت  ا ب  هم پیوند می دهد و از نظر ت

 (5: 5690مصراع است، ولی تمثیل می تواند ب  صو ت گسترده و د  بیش از ید مصراع هم ا ای  شود. )نجای، 
د  شعر صیدی بسامد تمثیل و اسلوب معادل  بسیا  گسهترده و باالسهت، بخصهوص شهاعر د  تایهیا موضهوعات و       

 ا یرایی از آنها بهره برده است:های اخالقی و عرفانی و میامی اندیم 
 چون نگردد خاهرش آز ده از اشد  قیب؟              شاخ گل پژمرده می گردد ز آب بی محل

 (819: 9811)صیدی، 
 د  هریق عمق صیدی، پا سایی پیم  کا               بلاالن گمترد د  گلما امیا از چمم پاک

 (811: 9811)صیدی،  
 بایدم کمید؟                     بی گل کسی نارده ب  دل زخم خا   اد  هجر از  قیب چرا 

 (911: 9811)صیدی،  
 ب  هاع بدگهر اکسیر پرد بی اثر است                     ز چمم، عیب کاودی ب  توتیا نرود 

 (894: 9811)صیدی، 
 ب  باالی د خت صاحب دولت کجا آسودگی بیرد ز بخت؟           خواب خوش کی می توان کردن 

 (548: 9811)صیدی، 
 از ضعیاان نیز می آید د شتی نرم باش               سای  ناهموا  گردد، چون زمیا هموا  نیست   

 (915: 9811)صیدی، 
 دست و دل باید فراخ از جود، صاحب مال  ا            ترگ چممی می کرد سرگمت  تر یربال  ا 

 (9811:921)صیدی، 
 

 چ( انواع پارادوکسهای دور و نزدیک:  
» یری از مهم تریا ویژگیهای ساد هردی و یری از  وشهای مهم د  آشرایی زادیی انتخاب بیان پا ادوکسهی اسهت.   

( و بیان نقییی د  مجموع  بالیت و بدیع شعر فا سی، عهالی تهریا و هرهری    paradoxمتراقض نما یا پا ادوکس )
و عاا ت است، از ایجاد پیوند دو ماهوم متراقض ک  د  ظاهر ترکیب و عاا ت و جمله   تریا حدّ هااق و تیاد است 

ای بی معری می سازند، اما د  اصل حاوی معری یی عالی است. ایا پیوند بیا دو واژه، و ماههوم مترهاقض  ا عقهل و    
اتی و اقرهاع حهسّ   مرطق  د می کرد، اما احساس و عاها  می پذیرد و قاول می کرد و همهیا باعهم تعجهب و شهگ    

 (551: 9812)مرتیایی، « زیااشراسی مخاهب و تهییه او می شود.
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مترهاقض نمهای    -5متراقض نمهای نزدیهد    -9پا ادوکس یا متراقض نما از نظر فاصل  دو سوی  آن دو قسم است:
 (956-959: 9818دو  )اسرویی، 

نظر گرفت  شده است، مثل مترهاقص نمهای   های مختلف برای پا ادوکس تقسیم بردیهای دیگر د   همچریا از جرا 
زبانی، خیالی، مرطقی، باژگون  گویی و. .. ک  بر سی تمامی آنها نیازمرد مقال  ای جداگان  است و د  ایا مختصر نمی 

ههایی   گرجد. د  دیوان صیدی تهرانی انواع پا ادوکس دیده می شود. د  ایرجا ب  صو ت مختصر فقط به  ذکهر نمونه    
 اکتاا می شود.

 مرتاقض نمای نزدید:-
 است      صد فراز است کز آن جمل  زمان است یری عمر ابدش کوتاهد   ه وصل ک  

 (481: 9811)صیدی، 
 آهوی رم کنندة یک جا ستاده ایصیادها ب  دام نگ  صید کرده ای           

 (454: 9811) صیدی، 
 سوارِ پیاده ایبر اسب نی ز شوخی هالی نمست  ای       د  جلوگاه ناز، 

 (454: 9811)صیدی، 
 چمم نیم خواب از ما های نهان پیدایِ نگهتاسم از هوسراکان، ک  شو  ظاهری دا د      

 (498: 9811)صیدی، 
 هزا  حیف پاکی گناه دیدة من شدناز از بهمتِ  وی تو مرعم کرد مدام         

 (810: 9811)صیدی، 
 متراقض نمای دو :-

 چون ماه تا نمو بودت شیرخوا ه ای       ایام کودکی ست  پیری، اولِد  عمق، 
 (455: 9811)صیدی، 

 نمی خواهم ک  مژگانم ب  مژگان سر فرودآ د        ز استغنا بود گر چشم از هستی نمی پوشم
 (851: 9811) صیدی، 

 مرگ ِ دشمن را به چشمم ماتم فرزند کردبس ک  آزا  دلم ایام  ا خرسرد کرد         
 (551: 9811)صیدی، 

هایی از ایا دست د  دیوان صیدی بسیا  است و پا ادوکس د  اشعا  وی، بسامد د  خهو  توجه  و بهاالیی     نمون 
های ادبی ک  د  دیوان صیدی دا ای فراوانی و بسامد باالیی هسترد، می توان ب  موا د زیهر اشها ه    از دیگر آ ای  دا د.
 کرد:

تریا آ ای  ها د  دیوان صیدی است، ب  هو یره  کمتهر یزلهی د  دیهوان وی وجهود      یری از پرکا برد حسن تعلیل:-
 دا د، ک  د  آن حسا تعلیل برا  نرفت  باشد؛ ایلب تعلیلها د  دیوان صیدی، بوی تازگی می دهرد:

 بیم هجران د  دل معموق، پیش از عاشق است             از گلستان، گل پریمانتر ز بلال می  ود
 (896: 9811)صیدی، 

 سخت دشوا  است ترهایی، از آن  و ید ناس               عرس  ا د  خان  آییر  نتوان برد کرد
 (551: 9811) صیدی، 

 تررا  واژه: -
 تا پیش توست، بود و ناودم ب  دست توست                دلاست،  دللوح هلسم هستی عاشق 

 (914: 9811)صیدی، 
 و ب  ناکام گذشت  است ذشته ست             در دام گذشته ستدام گعمرم ن  همیا د  شرا 
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 (561: 9811)صیدی، 
 نداد            انمای نام  ای ک  زبان است خام  اشرو تو یراا   رو به روید دا ک  

 (818: 9811)صیدی، 
 های دلچسب و ناد   وبرو می شویم: مراعات نظیر: د  شعر صیدی گاه با تراسب-

 کسی مثنی کندحسا  ا         نگذاشت هیچ گاه  درس گلستانیمزه،  استاد
 (481: 9811)صیدی، 

 انتخاب اوست نُقَطاوست       دلهای عاشقان، کتاب است ک  عالم  مصرعیقدّ تو 
 (561: 9811)صیدی، 

 ایهام تراسب:-
 ا  اما جویِ شیر از بیستون خواهد      کرم پُر شیر چون پستان آهو سرگ خا  شیرین لباگر 

 (912: 9811) صیدی، 
 ،  شت  عمر تو برد نیست مگر؟            ک  بر مرادِ جهانت هزا  د  برد استچرخب  

 (551: 9811)صیدی، 
 تمای  جدید:-

 کاا ز جسم گرهرا  ما بود د  خاک           چو کایذی ک  د و مّد باهلی باشد
 (898: 9811)صیدی، 

 مردمان        قیمت خود  ا گران چون میوة نوبر کردهر ک  کمتر سر برآ د د  میان 
 (524: 9811)صیدی، 

 کرای :-
 ندارد نظر کردن نمان دل و دماغِ ز کیر  نیست گرم می زند ب  تیر تغافل          

 (501: 9811)صیدی، 
 از زبان انداختب   وز وصل ندانم چ  می کری صیدی          تو  ا ک  وعدة دیدا  
 (580: 9811)صیدی، 

تلمیح: د  تلمیح، بیمتریا توج  صیدی ب  فرهاد کوهرا است و ب  ند ت از دیگر شخصیتها چون خیر و یوسف -
 استااده نموده است.  

 نقش شیریا  ا ب  ضرب تیم  جا دادن ب  سرگ            ممقِ جان کردن بود د  عاشقی فرهاد  ا
 (910: 9811)صیدی، 

 است و ایلب د  مو دگلها، اجزاد هایعت و امو  انتزاعی برا   فت  است.تمخیص: دا ای بسامد باالیی -
 بر خوابِ صاحِ خویش، مخردان بها   ا                   د یاب ید ناس، خوشی  وزگا   ا

 (911: 9811)صیدی، 
 نمی دانم ک   ا قاصد کرم از محرمان یا ب            ب  سویش شوق  ا گر می فرستم، دیر می آید

 (512: 9811صیدی، )
 ایجاز با آو دن جمالت کوتاه:-

 ن  از کمتا، ن  از بستا، ن  از آزا  می ترسم               ز  سوایی اگر ترسم برای یا  می ترسم
 (465: 9811)صیدی، 

 ای ک  بیما ی صیدی ب  نگ  می پرسی                    بود دی بدتر و امروز بد و اکرون بِ 
 (491: 9811)صیدی، 
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 شاخ گل داد و ثمر بست و خزان کرد و فماند               ما هروز از عقب شیم  ب  د ها گردیم
 (491: 9811)صیدی، 

 
 ویژگیهای زبانی و دستوری: -3-3

از قرن نهم ب  بعد گسترش زبان فا سی ب  سرزمیا هردوستان از ید سو و  وی آو دن گویردگانی از مردم عهادی و  
سی بخصوص شاعرانی ک  فا سی زبان ناودند هم  و هم  باعهم شهد، د  ایها دو ة خطها و     کم بیاعت د  ادب فا 

هایی از ایا دست، بخصوص جا انداختا حروف اضاف ، دیده  لغزش سخرو ان بسیا  گردد. د  شعر صیدی نیز نمون 
 می شود:

 نمی گیرد  یدستِ پا مالب  ایمای نگاهش چون صف مژگان ز جا جراد         د  آنجا جز اجل کس 
 (850: 9811)صیدی، 

 برا   فت  است.« دستِ پای مال شده»ب  جای « دستِ پامالی»
 نیست                    سای  بال هما برسر بی هوشان است خاطرِ خود رفتندولتی خوبتر از 

 (550: 9811)صیدی،  
 حذف شده است.« از خاهر خود  فتا» حرف اضاف  د  عاا ت فعلی 

از ویژگیهای زبانی صیدی ساختا الااظ و ترکیاات نو می باشد، ک  باعم زیاایی و تهازگی شهعر اوسهت.    یری دیگر 
زبان فا سی د  میان زبانههای جههان، به     » شایعی کدکری د  مو د توانایی زبان فا سی د  ساختا الااظ معتقد است: 
مرهدتریا و بها اسهتعدادتریا زبانهاسهت و     لحاظ امران ساختا ترکیب چرانر  زبان شراسان می گویرد د   دیف نیرو

مسأل  ساختا ترکیاات خاص، یری از مسائلی است، ک  هر شاعر د  هر دو ه ای د   اه آن، گرچه  انهدک، کوشهش    
کرده است، اما شاعران زبان فا سی د  قد ت ترکیب سازی یا د  توج  ب  ترکیب سهازی یرسهان نیسهترد. همچرهیا     

  گویردگان ب  ساختاِ ترکیاها، یرسان نیست. د  ساد هردی مسأل  باال بودن بسهامدِ  ادوا  شعر فا سی ب  لحاظ توج
 (58: 9819ترکیب، خود ید عامل ساد شراسی است. ) خاتمی، 

د  اشعا  صیدی بخصوص د  یزلیاتش با تعدادِ کثیری از الااظ و ترکیاات وصای و اضافی و نهو  وبهرو هسهتیم    
کمتر د  شعر فا سی ب  چمم خو ده است. مانرد: ههوس گداخته ، هرهر کهوش،     ک  ایلب ساخت  خود شاعر است یا 

هیچ نما، هرزه دو، هم بزم، نمست) ب  معری سرون و عدم حرکت(، نمست  تر) ظاهراً ب  معری کوتاه تر(، نیم بسهت،  
قهل(، گهلِ دام، گهلِ    نادَ  مقابل) ب  معری ِناالیق و ناشایست(، نرگسستان، معاد فروز، مست گذا ه)ب  معریِ مست الیع

فیض، گلِ خمیازه، گلِ ابر، کوچد دلی، گرگانِ انسان  و، کوتاه عمرِ حرص د از، عاشق نال ، فییهراک، شهتاب )به     
معری شتاب آلود و عجول(، شرباشرن ): پیماهرگ د  جرگ(، سونش): بُراده(، سردم ): جلد و چاالک(، سخا چیده) 

ب  معری خارکش(، حسا ِبرهر   و، خوندا  ): وا ثِ مقتول(، د  لاهاس):   ظاهرا ب  معری سخا چیا(، حرف بر)ظاهرا
مخای(،  چها  موج ): گرداب(، چَم و خَم): ناز و کرشم (، چا  مغز) :گهردو(، پیچهاک ): پهیچ و خهم ههرّه(، دیها        

یهده، وصهل د    زنگستان، زنان د  جام  مرد، جو  بی حد کمیده، بردة ز  خریده، نو ب  دولت  سیده، خها  د  پها خل  
خواب دیده، بحر هوفان  سیده، ممرون صدهزا  تالفی، یرچ  ب  با  آمده، مُلد تاخت  )به  معرهی یها ت شهده(، بهی      
ساخت  )ب  معری ییر ساختگی( و. ... موا د زیر ب  عروان ممتی نمون  از خروا  ترکیاهات و الاهاظ صهیدی ا ائه  مهی      

 شود: 
 پُر: مجازا ب  معری بسیا -

 فرر تا آسانی مرا                خویش  ا آلودة لذّات جسمانی مرا پُرسهل است، ایا جهان 
 (496: 9811صیدی، )

 ساز ت  گلگون حسا: معموق ساز فام و آنچ  ب  ظاهر ساز و د  باها سرخ باشد. مثل حرا و پان:-
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 جان دل یرچ  باغ بهمت                سرو نو خیز قدش شایست  تر از  سبز ته گلگون حسنش
 (818: 9811صیدی، )

 نادَ  مقابل: )گویا ب  معری ناشایست آمده است.(-
 باشدنادَر مقابلی مصاحای ک  ازو برد بر دلی باشد                          چو زنگ آیر ، 

 (898: 9811)صیدی، 
همانگون  ک  می دانیم لغت نام  و فرهرگ نام  نویسی د  زبان فا سی هموا ه با ا ای  شواهد ادبی )اعم از شهعر و  
نثر( همراه بوده است. د  لغت نام  دهخدا برخی از لغات ب  نقل از فرهرگها یا خود دهخدا توضیح داده شده اند، امها  

ری ندا ند؛ با مراجع  ب  دیوان صیدی می توان شواهد خهوبی بهرای   ب  خاهر ناد  بودن کا برد آنها، شاهد و مثال شع
ایا لغات پیدا کرد. برخی از ایا لغات، عاا ترد از: شتابی، هرزه دو، چها  موج ، سردم ، مولّ ، چا  مغز، چَهم و خَهم   

 و. ... 
 ز ایا لغت سروده است:چا  مغز: جوز  ا گویرد ک  گردکان است. )لغت نام ، ذیل همیا واژه( صیدی با استااده ا

 آنچران نغز                              ک  کرده پوست  ا آییر  مغز چار مغزشد خت 
 (959: 9811صیدی، 

 سردم : جلد و چابد و چاالک د   فتا )لغترام ، ذیل همیا واژه(
 اهم  دا مدا م                  هزا  چاه ب  پیش از هجوم و سردمهب   اه وصل ک  از خوبی یا  

 (421: 9811)صیدی، 
برا   فتا برخی لغات عربی ک  د  فا سی کمتر استااده شده اند، مانرد: مثقب، مَرَس، مُزلّف، موّله ، . ..و نیهز برخهی    

های هردی همچون: لد پوش: )نوعی گل(، مُجهرا )نهوعی سهالم و تحیهت د  هرهد(، چهوَک )بازا سرپوشهیده(،         واژه
 د  شعر صیدی قابل توج  است. برشرال، شو ه، احدی، . ..

 
 گیری: نتیجه

ه.ق( از شعرایِ کم گو، اما خوش قریح  قرن یازدهم هجری است. دیهوان   9601میرصید علی صیدی تهرانی )متوفی 
بیهت  ا شهامل    5166وی ممتمل بر قصیده، مثروی، قطع ، یزل،  باعی، و ماردات و متارقات ک  د  مجموع حهدود  

ان، قالب اصلی  ا یزل، د  اختیها  خهویش گرفته  اسهت. مهمتهریا موضهوع اشهعا  صهیدی،         می گردد ک  د  ایا می
های اخالقی و اند زهای اجتماعی است. حاظ آبرو و مرع گدایی بها وجهود    بخصوص د  بخش یزلیات وی، اندیم 

م و شادی، ترالهی و  اذعان شاعر ب  فقر مادی خویش، مقابل  با ظلم، بیم مرافات، کاران نعمت، تواضع و فروتری، تاس
ههای اخالقهی د  دیهوان اوسهت. بعهد از       خواب آلودگی، محات ب  دیگران، بی کیر  بودن، و. .. از مهمتهریا اندیمه   

های اخالقی، میامیا تغزلی عاشقان ، مدح و مرقات متعادل و ب  دو  از افراط و دیدی لطیف و پهر از محاهت    اندیم 
میامیا شعری صیدی  ا د بر می گیرند. د  دیوان صیدی نمانی از هجهو،   نسات ب  خداوند و عالم هستی، مهمتریا

ناسزاگویی، کیر  توزی و انتقام کمی و دیگر  ذایل اخالقی دیده نمی شود. ترها گروههایی ک  صیدی دیدی مثات به   
وجهود د  آن  آنها ندا د، افراد بوالهوس و صوفیان و زاهدان هسترد. استاادة صهیدی از عراصهر هایعهت و تحهوالت م    

ههای ادبهی و هرهری د  شهعر صهیدی       باعم ابداع تصاویری زیاا و کم نظیر د  شعر وی شده است. مهمتریا ویژگی
عاا ترد از بسامد باالی  دیف ب  هو یر  بجز هات یزل بقی  یزلیات وی مردف هسترد. برا گیری زبهان عامیانه  د    

 ی، بسامد باالی تمثیل و اسلوب معادل ، فراوانی پا ادوکسهای ایجاد میامیا تازه و جدید، خلق تصاویری نو و ابترا
دو  و نزدید، حسا تعلیلهای فراوان و متروع، تمایهات جدید و ایجاز بخصوص ایجازهایی که  بها آو دن جمهالت    

یه ،  کوتاه و پی د  پی ایجاد شده اند. د  مجموع می توان گات ابیات یزلیات وی با وجود استااده مارط شاعر از کرا
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تمایهات جدید و تمثیل، تمایل زیادی ب  سهل و ممترع دا ند و همیا مسال  باعم شده است کالمهش ایلهب زیاها و    
 جذاب باشد. 

د  شعر صیدی لغات و ترکیاات مرحصر ب  فردی وجود دا د ک  ایلب یا اختراع خود شاعر هسترد، یا از زبان مهردم   
د  کتابهایی چهون لغترامه     -اعم از شعر و نثر –ایا لغات بدون ذکر شاهد عام  اخذ شده اند. از آنجایی ک  برخی از 

دهخدا ذکر شده اند؛ اشعا  صیدی میتوانرد پمتوان  خوبی از جهت شاهد شعری برای آنهها باشهد. اسهتااده از برخهی     
 لغات هردی و برخی لغات ناد  عربی د  دیوان صیدی نیز قابل توج  است.
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