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  139 -  109، صص 1393سال پنجم، شمارة دوم، تابستان 

  صفوي عصر شعر در تزريق

  *يفراهان هيرق

  **يفوالد رضايعل

  چكيده
 كـه  هاست سبكعوامل ظهور و افول  يبررس ادبي تحقيقاتاز موضوعات مهم  يكي

 و آينــد مــي يــدپد يــاتجامعــه و ادب يــانم دوجانبــه اي رابطــه يدر فضــا معمــوالً
با  ،يعصر صفو يشعر فارس در. فضاست همين دگرگوني حاصل نيز رفتنشان  ميان  از

نداشت، اما  يدوام چندان ات،يادب عرصةكه گرچه در  ميمواجه »قيتزر«به نام  يسبك
را بـه خـود اختصـاص     رانيا اتيادب خياز تار يسبك، بخش نيبه هر حال، شاعران ا

 مكتـب  بـا  همسـان  فراوان، اشتراك وجوه داشتن جهت از توان يمرا  قيتزر. اند داده
سـبك   مثابـة  به قيتزر سبك يبررس ضمن مقاله، نيا در. دانست سميدادائ يغرب يادب
  .ميا كرده يبررس سميبا دادائ را شيها يهمسانآن،  آمدن ديپد يها نهيزمو  يادب
  .سميدادائ ق،يتزر ،يشناس سبك ،يصفو عصر شعر ،يفارس شعر :ها دواژهيكل

  
  مقدمه. 1
 در كه ميخور  يبرم قيتزربه نام  ضهيخاص از نق يبه نوع يفارس اتيآثار طنز ادب يبررس در

 از هم چند ييها  نمونه. شد جيرا ـ سندگانينو ندرت به و ـ شاعران يبرخ انيم يصفو عصر
ناشـناس مانـده اسـت و     يلـ يدال  بنا به  قيتزر حال،    نيا  جا مانده است؛ با   به يادب سبك نيا

 نيـ ا ةمطالعـ  سـراغ  يپژوهشگر ،ندرت به، اگر و است نشده پرداخته آن به د،يبا كه گونه  آن
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  .است برآمده آن از انتقاد درصدد موارد اغلب در است، رفته يادب سبك
 عموم كه ديرس جهينت نيا به توان  يم يفارس اتيادب ةعرص در يپژوهش آثار بر يمرور با

 آمدن ديپد ييچرا به تر كم و اند  پرداخته يادب انواع و ها  سبك چون و چند به ها  پژوهش نيا
 يفارسـ  اتيـ ادب يبـرا  يسـ ينو    اتيادب  خيتار يها  ضعف از يكي ديشا و اند  كرده توجه ها آن
  .باشد نكته نيهم

ـ  منزلة به قيتزر يبررس ضمن است شده  مقاله تالش  نيا در بـه دور از هـر    ،يسبك ادب
 ليـ دل بـه  سـو،  گـر يد از. رديـ گ قـرار  مطالعـه  مـورد  آن دآمدنيپد يها  نهيزم ،ينوع قضاوت

 نيـ در غرب، ا سميمكتب دادائ يها  يژگيو با قيتزر يها  يژگيو انكار قابل ريغ يها  شباهت
  .شوند يم داده قيتطبدو باهم 

  
  قيتحق ةنيشيپ. 2

 دانشـمندان او در . بـوده اسـت   شـگام يپ ق،يـ پـژوهش راجـع بـه تزر    درمحمدعلي تربيت 
ـ  و انيسرا  قيچند تن از تزر يبه معرف ق،يتزر فيضمن تعر جانيآذربا  هـا  آن از نمونـه  ةارائ

  : سدينو  يم باره  نيا  در او. است پرداخته
 يلـ ياردب يقـ يتزر...  گرفتـه  رواج هيصـفو  عهد در كه يعيبد عيصنا از است يصنعت قيتزر
 است آورده جوالن به خود اسب دانيم نيا در همه از شيپ و بوده سبك سبك نيا يشوايپ
   .)85: تيترب(

 نياو در جلد اول ا. اشاره كرده است قيبه تزر اسرار ةصندوقچدر  زين زاده  جمال يمحمدعل
  : سدينو  يم تيترب از نقل به و دارد كوتاه يا  اشاره يمعن  ينوع شعر ب نيكتاب به ا

 شـهر  در كـه  اسـت  يلياردب يقيتزر اختراع ظاهراً كه يعيبد عيصنا از است يصنعت قيتزر
  .)30: 1342جمالزاده، ( است بوده مشغول يدالل شغل به يشماخ

به دست  نهيزم نيارزشمند در ا يپژوهش سازان  ضهينق و ضهينقدر  ثالث  اخوان يمهد
 و قيتزر به كه دوازدهم فصل در و كند  يم بحث ها  ضهينق انواع ةدربار او. دهد  يم

 آن ةخچيتار به سبك، نيا ياصطالح و يلغو فيتعر ضمن دارد، اختصاص ييگو  قيتزر
از  ييها  نمونه نيهمچن او كاود،  يوام آن ةدربار را محققان از تن چند يها  دگاهيد و پردازد  يم

 نيبهاءالد .)71 - 60: 1374 ثالث،  اخوان( آورد  يم گوناگونرا به نقل از منابع  قيتزر
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 شعر و »احمدا« با را قيتزر گرچه كه است نگاشته نهيزم نيا در يا  مقاله هم يخرمشاه
 اتيادب در قيتزر نمونه چند به اشاراتش لحاظ از است، دانسته همسان »يمعن در يمعن«

 شعردر  كوب  نيزر نيعبدالحس .)675 -  640: 1376 ،يخرمشاه( است توجه قابل يسيانگل
 يرا از انواع شعرها قيتزر »شيو نما انهيشعر عام«و در بخش  دروغ  يب شعر نقاب،  يب

  : سدينو  يم و شمارد  يبرم كننده  و سرگرم انهيعام
 هـا  ن آچنان در  همه نيا با. ستين شعر درواقع كه يمعن  يب شعر از است عبارت آن نوع كي

 كي كه كند  يم تيرعا را هيقاف و وزن يها  سنت يصالبت چنان با و دارد يجد ةافيق ندهيگو
  .)172 -  171: 1363 كوب،  زرين( كند فراموش را بودنش يشوخ تواند  يم انسان لحظه

نسبتاً مفصل  يقيتحق يسيانگل يمعن  يدر باب شعر ب بهيمطا يشناس  نشانهاخوت در  احمد
 در ييگو  يمعن  يب به غرب، در ييگو  يمعن  يب يساختار ليتحل و يبررس ضمن او. دارد
 شامل و دارد عام يمفهوم كتاب نيا در ييگو  يمعن  يب البته. است پرداخته زين يفارس اتيادب

 به كه است يآثار از دسته آن ةدربار مباحث نيا عموم و است شده...  و فهيلط و طنز انواع
 اشاره قيتزر صنعت به» حال و گذشته در يسينو يمعن  يب« بخش در او. اند  شده نگاشته نثر
  : سدينو  يم و دارد

ـ  نـوع  نيا با ربازيد از زين يرانيا سخنوران  و تفـنن  يرو از يگـاه  و بودنـد  آشـنا  يادب
   .)93: 1371اخوت، ( سرودند  يم معنا  يب شعر بهيمطا

. پرداختـه اسـت   ها آن از نمونه ةارائ و گو  قيتزر چند نام به ها  استناد به تذكرهسپس با 
و  يلغــو يضــمن بــه دســت دادن معنــ يفارســ شــعر در هجــودر  كوبخــتيناصــر ن
 و است پرداخته ها آن از نمونه ةارائ و انيگو  قيتزر يبرخ يبه معرف ق،يتزر ياصطالح

 نيآخـر  .)109: 1380 كوبخـت، ين( دارد بـاره   نيـ درا يديـ مف يهـا   يآگـاه  درمجموع
خصـوص   نياست كه دو مقاله در ا ونيعيشف ديمربوط به سع نهيزم نيدر ا ها  پژوهش

 اختصاص قيتزر از منثور و منظوم يها  نمونه ةارائ به تر شيرا ب چيه ياهويهاو . دارد
 زيهنجارسـت  ةضـ ينق ينوع ق،يتزر« ةمقال در او. )27 -  21: 1389 ون،يعيشف( است داده

 و يادب اصطالح نيا فيتعر به ،است قيتزر رامونينسبتاً جامع پ يقيكه تحق ،»زيطنزآم
 پرداختـه  آن ييمعنـا  و يزبـان  يها  يژگيو يبررس و ييقايموس و ييآوا ساختار ليتحل

ـ  انيـ پا در زيـ ن قيـ تزر نـدگان ينما از يفهرسـت  ضمناً و است  اسـت  آورده خـود  ةمقال
  .)57 -  27: 1388 ون،يعيشف(
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آن را از  كوشـد   يمـ  ق،يـ تزر ةدربـار  نيشيپ قاتيتحق مرور ضمن حاضر ةمقال ،يبار
  .كند يبررس سميدادائ ييبا مكتب اروپا اسيو در ق ديجد ينگاه

  در لغت قيتزر. 3
 ايرا به ر يو نفاق و دروغ و كس اير: آمده است يمعان نيا قيتزر ةواژ يبرا اللغات  اثيغ رد

 نامه،  لغت نيدر هم). »قيتزر« ليذ: 1363 اللغات،  اثيغ(و نفاق و دروغ نسبت كردن 
 ليذ: 1363 اللغات،  اثيغ. (است آمده دروغگو و كاذب يمعن به »انيب  قيتزر« اصطالح

  : سدينو  يم سازان ضهينقو  ضهينقدر  ثالث  اخوان يمهد) »انيب  قيتزر«
 مĤخـذ  در هـم  آن لفـظ  يحتـ  سـت، ين روشـن  و واضح چندان ييگو  قيتزر و قيتزر يمعن

 نقطه  يب يرا ميتقد به ‘قيترز’ لياز قب ييامال يها  غلط و آمده گوناگون اشكال به مختلف
 يمعن لغتاً و حاًيصر ـ ام  دهيد من كه جا آن تا ـ ها  چون فرهنگ. هم دارد ‘قيترض’و  ‘زا’بر 

ـ  در ‘زرق’البته . اند  نكرده ضبط كلمه نيا متداول و ما يوجو  جست و بحث مناسب  يعرب
ـ  زبان در اما ،... هست ريتزو و اير و بيفر و لهيح و مكر يمعن به  قيـ ظـاهراً تزر ...  يعرب
. باشـد ...  زبانـان   يفارس ساخت ديبا نيا و ام  دهيمن ند اي امده،ين ‘زرق’از  ليباب تفع يعني

  ).61: 1374 ثالث،   اخوان( ستين يعرب در و است ساخته نقد ةكلم از عجم كه ديتنق مثل

 هـا   فرهنگ در ثالث،  اخوان دگاهيد رغم  يعل قيتزر لغت گفت توان  يم گذشت، چه آن با
  .است يكس به دروغ و نفاق و اير دادن نسبت اي دروغ و نفاق و اير آن يمعنا و دارد وجود

  
  اصطالح در قيتزر. 4
 نيا به دارد، ارتباط يفارس اتيادب در آن مصطلح يمعنا با ،يلغو يمعنا به »قيتزر« ةواژ
 اصل، در شعر آن اما د،يگو  يم شعر يجد ظاهراً صورت به شاعر ق،يتزر در كه بيترت

 و شاعر دروغ و نفاق و اير متوجه شنونده اي خواننده ت،يب دو يكي از پس و است مغلوط
 نفاق و اير دادن نسبتجز  يزيچ زياو ن يةاول العمل  عكس طبعاً و شود  يم خود خوردن  بيفر
  معناست؟ چه به اصطالح در قيتزر مينيبب حال. بود نخواهد شاعر به دروغ و

  : سدينو  يم جانيآذربا دانشمنداندر  تيترب يمحمدعل
 معمـول  دوره آن در و گرفته رواج يصفو عهد در كه است يعيبد عيصنا از يصنعت قيتزر
   .)85: تيترب( است شده
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  : سدينو  يم باره  نيدرا هم كوب  نيزر
. معني كه درواقع شعر نيسـت   عبارت است از تزريق يا شعر بي] طنز صوفيانه[يك نوع آن 

هاي وزن و قافيه   ها گوينده قيافة جدي دارد و با چنان صالبتي سنت همه چنان در آن با اين
 است درست. كند فراموش را بودنش يشوخ تواند  كند كه يك لحظه انسان مي  را رعايت مي

 انـد   داشـته  شـعرا  كـه  اسـت  دلقكانـه  ظرافـت  ينـوع  امـا  سـت، ين شعر قتيدرحق نيا كه
  .)171: 1372 كوب،  نيزر(

  : مشابه آمده است يمطلب زين سازان  ضهينق و ضهينق در
 رفته  يم كار به كردن يمعن  يب و يهزل و كردن دگرگون يبه معن باًيتقر هيدر عهد صفو... قيتزر

  .)61: 1374 ثالث،  اخوان(

  : كند  ياساس ذكر م نيرا بر هم يمثال سندهينو 
را رد  ‘شـمعي ’و  ‘سـروري ’جاها كه شرح شارحان سـابق   سودي هم در شرح حافظ آن

سـخن  ‘را  شـان يا ريمكـرراً شـرح و تفسـ    شـمارد،   يم مردود و پرت را نظرشان و كند  مي
 حاصـل : ديدر مجلد دوم گو يتيمثالً در شرح ب ازجمله و خواند  يا از اين قبيل مي ’تزريقي

گفته شده؛ ولي نبايد به اين  ‘تزويرات’و اصناف  ‘تزريقات’انواع  تيب نيا يكالم، در معنا
 نيو بـاز در همـ  . انـد   كـرده  راديا دهيفا  اعتبار شود كه صداي محض بوده و بي) ؟( ها  فحش
  .)62: 1374 ثالث،  اخوان( اند  كرده يرويپ هم از عجب معنا قيتزر در ندگانيگو نيا: جلد

  : معتقد است كوبختين
 يصفو عصر شاعران مصطلحات از و يفارس شعر در ضهينق يها  نمونه از يكي ييگو  تزريق
 شعر توان  ياد شده، مي ‘تزريق’تحت عنوان  ها  تذكره در كه ياشعار نوع به توجه با... است
 و زيآم  مسخره ديتقل ينوع به شعر، اصطالح در قيتزر: كرد فيتعر نيچن را يقيتزر

 ياتياب ،يبامعن يكلمات كارگرفتن  به با شاعر آن در كه شود  يم اطالق) ضهينق( مضحك
 همان در معاصران اي متقدمان جِد اشعار استقبال به معنا، فاقد يكل  به اما ،يمقف و موزون
  .سازد  يم وزن و قالب سبك،
، ‘سهواللســان’، ‘يالمعــان  مســلوب’ماننــد  يگــريد نيبــا عنــاو هــا  تــذكره در قيــتزر

   .)109: 1380 كوبخت،ين( آمده است ‘يخوان  تزريق’و  ‘ييگو  تزريق’

  : كند  يم فيتعر گونه  نيا را قيتزر است، نگاشته خصوص نيا در كه يا  مقاله در هم ونيعيشف
 يو قالب يو نوع ادب ينحو سالم زبان رغم  يعل كه شود  يم اطالق يا  يمعن  تزريق به عبارت بي

  .)33: 1388 ون،يعيشف( است يخال يمحصل يمعنا هر از عمداً رفته، كار بهكه در آن 
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 يكه ظـاهراً نحـو   ينظم: به دست داد قيرا از تزر يفيتعر نيچن توان  يم اوصاف نيا با
 ن،يبنـابرا  و اسـت  شـده  پرداخته و ساخته يادب يها  تناسب زدن برهمسالم دارد، اما عمداً با 

  :آمده است زين عرفان زبان در طنزاست كه در  يفيتعر همان نيا. ندارد يروشن يمعن
 تيـ رعا كـه  يمعنـ   يب نظم ينوع رسد؛  به ظهور مي ‘تزريق’تندترين گونة نقيضة ادبي در 

 دهـد   يمـ  قـرار  يشـعر  يهـا   تناسـب  تيـ رعا عدم زيدستاو را هيقاف و وزن و زبان قواعد
  .)23: 1386 ،يفوالد(

 :است مشاهده قابل ذيل تيدر دو ب قيتزر يايگو ةنمون

ــهيروز ــقزك ــعش ــهاردك  الفزدميم ــبچ ــت  يم ــالف فروخ ع
 )97: رزايم  سام(

دارد اعـتبــــار مـدرســـهدر  داردعــاربـرهــنهمـونيمـ
  )97: رزايم  سام(

  
 يادب سبك منزلة به قيتزر. 5

 يادب يآن را نوع گريد يبرخ .)85: تيترب( داند  يم يعيبد اصطالح كي را قيتزر تيترب
  : شمارند  يم

 نيـ ا از كـه  ييهـا   نشـانه  نيتـر   يميقـد  گفـت  ديبا اما است، يادب ينوع نام ظاهراً واژه نيا
  .)33: 1388 ون،يعيشف( است يادب نقد ةحوز به مربوط دارد، وجود اصطالح

 ةجنبـ  اصـوالً  و گنجـد   يمـ  ييگو  ضهينق ةحوز در ،يادب نوع جهت از قيتزر حال،  نيا  با
 نيا يها  يژگيو اختصاراً نكته، نيا حيتوض يبرا. است مربوط يشناس  سبك به و دارد يسبك
  :ميده  يم قرار يبررس مورد را سبك
  
 زبان 1.5

  كلمه 1.1.5
  ها  يخوراك و جانوران ياسام) الف
 و جـانوران  ياسام كه ميرس  يم جهينت نيا به يقيتزر يشعرها در رفته   كار بهواژگان  ةمطالع با

  .دارند اريبس كاربرد اشعار گونه  نيا در ها  يخوراك
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 :جانوران ياسام ـ

ــهيروز ــقزك ــعش ــي اردك   الفزدميم ــه م ــالف  بچ ــت ع  فروخ
 )97: رزايم  سام(

ـــندآوازه   مونيموبودگربهوسگعاشق ـــد بل ـــون ز ش  مجـن
 )83: يراز(

ــد   ليـ فنـرهاگـراســتگاومادهاگر ـــال دربرآرنـ ــسب اول سـ  ـليـ
 )40: 1388 ون،يعيشف(

بنـدد  دراخود بر ما يآهو خدنگكانيپزافشاندآتشريشةپنجتخمكهيواد آن در
 )48: همان(

 ميخموشـ  اردكيةهمسا   ميموشـ بـرادرانتووما
 )25: 1389 ون،يعيشف(

ــو ــهچ ــطرنجزراف ــاش ــازتنه ــورچــو   مب ــر زنب ــ ب ــاز خــود ةدنب  من
 )همان(

  :ها  يخوراك ياسام ـ
 شـود  حلـوا  اسنگيآسصبربه   شـودمربـاتحمـلازنعلكه

 )83: يراز(

 است يسماو آفتهمههانيا   اسـتيماوسهيهردهليپا
 )97: ميرزا  سام(

 است ميحل اش  چلهشبآش   استميجگرگوفاتخيتار
 )97: همان(

 را نـه يپار يصفراديمنوش   رانـهيخاگماقيقديبدوش
 )26: 1389 ون،يعيشف(

  كاربرد  كم واژگان) ب
 جا آن از شود،  ينم محسوب قيتزر ياصل يژگيو كاربرد،  كم واژگان از استفاده گرچه
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 آن از انيـ گو  قيـ تزر يگـاه  دهد،  يم انداز  غلط يا  وجهه شعر به يواژگان نيچن وجود كه
 :اند  برده بهره

ــواو ــنيس ــيدرازم ــادةچ  داد  يمــ كراســه يولــديــديمــ   ب
 )25: همان(

 مشـهور  ريسـر  كفچوگشتم   كالغـوربـرهيبخسهدوبستم
 )همان(

ــد ــهدوروزي ــاگرد   چراگــاهدرعك ــدند وزغش ــاه و ش  روب
 )همان(

 او خـواب  ةجامـ  يكنـ فندقز   اواسـبابصرفيكنمازوسه
 )26: همان(

ــدگوهرز ــوراراهيب  كنــد ترعــو آواز لحظــههمــان   كنــدب
 )همان(

 شـد سـمنان  ريبادگ و قفسازديپر   بافتيمملخةپاتابكهورغهيشغال
  )27: همان(

  بيترك 2.1.5
 كـه  يا  گونـه    بـه  است، يزبان باتيترك در يزيهنجارگر ق،يتزر يها  يژگيو نيتر  مهم از يكي

 وزغ ريشـ : سـازد  برقـرار  ونديپ مناسبت  يب واژگان انيم كار نيا با كوشد  يم گو  قيتزر شاعر
: همـان ( بادنجـان  ز يا  دراعـه ، )25: همان( باران خود  كُلَه، )همان( مگس دالل، )24: همان(

 يـة پا بر كه گردد  يبازم قيتزر ياصل يژگيبه و صهيخص نيا. )98: رزايم  سام( وزغ پشم، )27
  .است استوار تناسب  يب واژگان انيم رابطه جاديا

  جمله 3.1.5
  :ميابي  يدست م جينتا نيا به يقيتزر آثار جمالت بافت يبررس در

 گـر، يد عبـارت  به. رسد  يم نظر به يعيطب ظاهراً زبان نحو در واژگان ينيهمنش) الف
 فعـل  و مفعول و فاعل مانند ييها  نقش ها آن يبرا توان  يم جمالت بودن يمعن  يب نيع در
 :شد لئقا
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 نميب  يم گلزاردر كه گل چون بشكفميشادز   نميـ بيمـ اشـترخارچـويكـوه ةپشت در روم
  )366: رزايم  سام(

 ييمعنا ها آن يبرا توان  يم زحمت بهوجود دارد كه  ياتينوع اشعار، اب نيگاه در ا) ب
دوم از سـه   تيمانند ب بازد،  يم رنگ اتياب ريسا با ارتباط در يمعن نيا اما گرفت، درنظر

 :ذيل تيب
 ســتيب تشيغــا ديكشــوســهيســ   ستيچـــاتلهيقبـــويســتيكتــو
ــ   داشـــتنخـــودـازدهيــتــويبابــا  كاشــت  يمــ اســفناج و زديمــين

 اســت حضـــور  يبــ كهـــنهةـنيــآد   اسـتكــورچـهيدرچــپدندان
  )24: 1389 ون،يعيشف(

  
  شكل 2.5

  قالب 1.2.5
 حـال،  نيـ ا بـا  هسـتند؛  نثـر  شكل به هم و نظم شكل به هم يقيتزر آثار موجود، منابع بنابر
  :يقيتزر نثر از ييها  نمونه نخست. دارد شهرت نظم در تر شيب قيتزر سبك

كـه در   ناحدي را چه قدرت آن است كه در زمستان نخود را به گز بفروشند با وجود آ
كـه اگـر قصـابان همـه      نيخبر از ا  يب ديبنما يردن خواهد كه كفشش نارنجاثناي نمازك

محـض دروغ اسـت    ،باشد  يم شطرنج ليتر از ف  جمع شوند و بگويند كه ابر سياه پرآب
  .)22: همان(

بـا خرچنـگ    يكه اگر عرضه كنند كه طاووس هندوستان را مناسـبت  ماحصل كالم آن
  .)23: همان( است صدق نيع هست النيگ

 د،يـ آ  يبرمـ  منابع از كه گونه  آن و است يمثنو قالب در يقيتزر منظوم متون ةعمد حجم
  : دارد يآثار ينظام ةخمس ةمعارض در اهللا  تيهدا خواجه

را جـواب دهـد    ينظـام  ةخمسـ  توانـد   يمـ  كـه  كـرد   يمـ  ادعا رند شاعر كي كه نديگو  يم
  .)172: 1372 كوب،  نيزر(

  : جواب گفته است زيرا ن يفروس ةشاهنامهمو  ايضمناً گو
تتبـع چنـد    وهيشـ  نيو بـد  گماشته  يم همت يالمعان  مسلوب اشعار گفتن به اوقات تر شيب
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 :نهج نيبد شاهنامهكتاب نموده، در تتبع 

ــل ــنتحم ــهرااردهوك ــندان  كــــن شــــانه را دروازهزيــــفراو   ك
ــه ــلك ــلازنع ــاتحم ــودمرب  شــود حلــوا كهنــه ايآســصــبربــه   ش

  )83 -  82: يراز(

 :كرد اشاره غزل به توان  يم قيتزر يها  قالب گريد از
شـد  ارزاناختـه  خرگـوش  يـة خاغلـاف  شـدفـراوانوزغپشـمكـهشـكر هـزار
شــد ســمنان ـريــبادگـ و قفــسازـديــپر  بافــتيمـ ملـخةپاتابـكـهورغهي شغال

شــد  دوران صـفات  آصف همتنيبه ع  ديدهان مگس به فرش رسيسحر چو بو
 )27: 1389 ون،يعيشف(

ختن درچشمش يشوخ پروانهرسدگر  انجمـنشـمعفـانوسشـودآهـو ةديد
رهنيـ پره در دهيـ د كنعـان  ريپنباشدگر  بــوداحــزانةجامــخــايزلچشــم ةپــرد

  )399: 1957 ،يتتو  قانع (

  هيقاف 2.2.5
 از يموارد به ها آن در ندرت  به حال نيا با است؛ شده تيرعا يقيتزر اشعار در هيقاف يدرست
 :مانند ست،ين قيتزر سبك به مربوط كه ميخور  يبرم هيقاف نادرست كاربرد

ــرامش ــدف ــهيريدحــقكن را نــهيپار ســوراخ رخنــهكنــد  ران
  )26: 1389 ون،يعيشف(

  
  محتوا 3.5
 ن،يبنـابرا  و اسـت  اصـل  ييگـو   يمعن  يب ،يشعر سبك نيا در د،يآ  يبرم ها  نمونه از كه چنان
 قيـ تزر سـاختار  در كـه  ييهـا   يزيهنجارگر بنابر اما افت،ي يخاص يمحتوا آن در توان  ينم

  .دانست طنز ينوع جاديا را آن از هدف ديبا دارد، وجود
  
  قيتزر آمدنهاي پديد  زمينه. 6

 يبررسـ  رد،يـ گ قـرار  توجـه  مورد ديبا سبك كي از بحث در كه يلئمسا نيتر  مهم از) الف
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 ةاست، دور قيتزر شيدايكه عصر پ ،يصفو ةدور ميدان  يم. است سبك آن دآمدنيپد عوامل
 در قطعـاً . انـد   آورده يبه سرودن رو ياست و مردم در هر صنف و شغل يرواج بازار شاعر

 اند  نداشته يا  سررشته شعر و ادب ةحوز در كه يافراد ستندين كم شاعران، نيا ريكث ليخ نيب
 عموماً و اند  يهنر ارزش فاقد حجم، بودن باال نيع در كه اند  گذاشته جا به يآثار ن،يبنابرا و

ـ . انـد   كشـانده  ييگو  گزافه به را كار ،ييگو  ادهيز با يآثار نيچن شاعران  بـارة در صـفا  اهللا  حيذب
  :است نوشته يرازيش  يلسان

 كه است نوشته آورده، نيالمؤمن  مجالس انيكه ذكر حال او را در پا ،يشوشتر نوراهللا يقاض
  .)637: 1369، صفا( داشت...  شعر تيب صدهزار كي بر بالغ

  : نوشته است يراز نيبه نقل از ام ياصفهان يريضم بارةدر و
  .)695: 1369 ،صفا. (.. است تيوارداتش صدهزار ب

  : نوشته است يمشهد يغزال بارةو در
...  را هـا  آن مجمـوع  يراز نيمحمدام و اند  نوشته تيب هزار  را تا پنجاه اتشيكل اتياب ةشمار

  .)705: 1369 ،صفا( شمرده برهفتادهزار 

 اعتـراض  را قيـ تزر نشيآفـر  يهـا   نـه يزم از يكـ ي اگر ميا  نرفته راههياساس، به ب نيبر ا
  .ميبدان ها  ييگو  گزافه و ها  ييگو  ادهيز گونه  نيا وجود به زيطنزآم
 بـا  كه است يا  جامعه ،ياسيس و ياجتماع دگاهيد از يصفو عصر در رانيا ةجامع) ب

 يريرپـذ يتأث بـه  تـوان   يم عصر نيا شاعران آثار ةمطالع با. است ريدرگ گوناگون مشكالت
 يبـرا  را ييهـا   مشخصه يهند سبك در يادب نقددر  يفتوح. برد يپاز اوضاع جامعه  ها آن

و » و سـنت  خيگسسـت از تـار  « هـا  آن اهـم  كـه  كنـد   يم مطرح يصفو عصر يادب ةجامع
 كيـ تراژ ةجامعـ  بـارة او در .)59 -  58: 1385 ،يفتـوح ( اسـت  »كيتراژ ةجامع« آمدن ديپد
  : دهد  يم حيتوض گونه  نيا

را  يعصر صفو ةجامع يگروه و يمل يها  ارزش ختنير درهم و يبازرگان يها  رشد فعاليت
 بـر  يكـ يتراژ و انهيفردگرا يفضا نيچن مغول ةحمل با گرچه. كشاند  يم ييفردگرا يبه سو
 فضـا  نيا در يچندان يدگرگون يصفو قدرتمند دولت ظهور بود، افكنده هيسا رانيا ةجامع

 و آوازه و شـهرت  ،يطلبـ   قـدرت  ،يفـرد  يهـا   ارزش يا  در چنـين جامعـه  ...  نكـرد  جاديا
  .)59 -  58: 1385( شود  اجتماعي مي ـ يخيتار يها  ارزش نيگزيجا ،ييجو  جاه
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 يسنت و خيتار دانست؛ »سنت و خيتار از گسست« ينوع را قيتزر توان  يم وصف نيا با
  .اند  داشته ونديپ آن با يمتماد يها  قرن ن،يشيپ شاعران كه

 يصـفو  ةدور دشـوار  اشعار به نسبت زيطنزآم واكنش ينوع را يقيتزر آثار توان  يم) ج
 و اليـ خ يكيبـار  شـدت  از كـه  ياتياب ستندين كم يهند سبك شاعران آثار انيم در. دانست

  :اند  نوشته باره  نيدرا كه ييجا تا ندارند، يروشن يمعنا مضمون، يدگيچيپ
 طبـق . اسـت  يدگيـ چيپ و يدشـوار  جانـب  بـه  شيگرا عصر نيا شعر در يا  جريان عمده

 يسادگ بهآن  يكه معنا يشعر مشكل و دشوار ان،يجر نيشاعرانِ ا يِشناس  جمال يارهايمع
 ارزش گـو   پيچيـده ...  شـعر شـاعرانِ  از ديد اين گروه، ...  است شعر نيبهتر نشود، افتهيدر
  .)36: 1385 ،يفتوح( ستين هركس توان در ياشعار نيچن فهم كه چرا دارد؛ ييواال

 :اند  كرده مباهات دست نيا از ياتياب سرودن به دوره نيا شاعران گاه
 مـا اسـتخوان قلـم  در نـال مغزشد   گدازةبوتنيادرفكرتابوچيپاز

 )383: 1370 ،يزيتبرصائب (

 فرســتم ـمانيــحك ارمـــغانمـــگر   اسـتفـزونشاعرفهمازمنكالم
 فرسـتم  صـفاهان  خـاك بهيسواد   هنـدازخـودنـژاديعراقـكلـكز

  )651: 1374 ،يجياله نيحز(

 نيا تفكر طرز با مبارزه را قيتزر آمدن ديپد يها  نهيزم از يكي توان  يم ،يطيشرا نيچن در
  .دانست شاعران از دست
 امـر  نيـ ا و اسـت  داشته اريبس كاربرد ها  يخوراك و جانوران ياسام يقيتزر اشعار در) د
. است كرده  يم فراهم را مردم توجه ةنيزم ياسام گونه نيا كاربرد كه است نكته نيا گر انينما
 ياسـام  نيـ ا كاربرد البته. است تأمل قابل هيصفو ةدور يشناس  جامعه دگاهيد از موضوع نيا

 ياسـام  از مشـابه،  يهـا   حـوزه  در شاعران از يبرخ و ستين پرداز  قيتزر شاعران به محدود
  .اند  كرده استفاده اطعمه و البسه
  

  قيتزر و سميدادائ. 7
 نيـ ا). 85: تيـ ترب(اسـت   رانيـ بـر ا  انيحكومـت صـفو   ةمربوط بـه دور  قيتزر آمدن ديپد

 زيـ ن نيزمـ   مغـرب  در گر،يد يسو از. آمد كار يرو بر م 1501 با برابر ق 907 درحكومت 
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: 1389 ،ينيدحسيس( است بوده م 1916 آن آغاز كه ميدار سراغ سميدادائ نام به يادب يمكتب
 هـا  آن انيـ م را ييها  يهمسان سم،يو مكتب دادائ قيآثار مربوط به سبك تزر يبا بررس .)752
و  ياسـ يس يهـا   نـه يزم اشتراك اناًياح خاستگاه، تفاوت رغم  يعل دهد  يم نشان كه ميابي  يدرم

 يبرخ به ادامه در. است شده ها  يهمسان نيا وجود يةما ها آن آمدن ديپد يو فرهنگ ياجتماع
  :كنيم  يم اشارهوجوه اشتراك  نياز ا

  :سدينو  يم سميدادائ خاستگاه ةدربار ينيدحسيس رضا) الف
 و يكشـ   كه از خرابـي و آدم  ومرجي است  زاييدة نوميدي و اضطراب و هرج...  مكتب دادا

دادا با ادعاي ويرانگري و تروريسم در عـالم هنـر و   ...  شد حاصل اول يجهان جنگ داديب
 هنـر  عـالم  در رايـ ز است؛ خودساخته يا  ادبيات و اخالق اجتماعي يا فردي، عمالً اسطوره

آفـرينش  ساختن آن طرز تفكر و آن  ويران...  است بوده يرانگريو بلكه نشيآفر نه قصدش
  .)750: 1389(هنر و انديشه است كه به جنگ جهاني منجر شد 

  :سدينو  ينكته م نيهم دييدر تأ اسلحه با وداع ةدر مقدم يابندريدر نجف
سرخوردگي از چيزهاي مقدس و وازدگي از كلمات مجرد، يكي از مشخصات اصلي نسل 

جنـگ رفتـه بودنـد، از     جواناني كه با شور و شوق به جبهـة . بعد از جنگ جهاني اول بود
قـدر كلمـات پـر طمطـراق و صـفات عـالي در         چه مقدس و پرافتخار بود رميدند و آن آن
  .)1: 1376همينگوي، (ها دست داد  شان فروخوانده شد كه حالت آشوب به آنشگو

  :سدينو  يم خصوص نيا در يگزبيب
 يپـوچ  ةنديفزا احساس سوز،  خانمان يجنگ ةانيم در كه افتاد ها  سرانجام به عهدة دادائيست

 افكـار  برافتـادن  و عقـل  كامـل  سقوط و تيواقع يشكستگ  درهم احساس كنند؛ منعكس را
 باقاعـده  و قيـ دق يزبـان  بـا  انيـ ب قابـل  و نظـم  يدارا يعـالم  تصور اعتبارشدن  يب و يسنت

)1379:  37(.  
  : است يستيشعر دادائ كياز  يا  نمونه قطعه نيا

 مرا انيب  خواهشمندم گردي نيم. اي كه خزان اندازد روي صفحه ميبلوري از فرياد مضطرب 
 راه يپاشـ   آب كـه  يا زهيحسـن و جمـال دوشـ    يشامگاهان آرام. فقار  يذ ريغ. دينزن هم به

  .)772: 1389 ،ينيدحسيس( دهد يم شكل ريياز مرداب را تغ دهيپوش
 تـوان   يمـ  را قيـ تزر كـه  شد اشاره موضوع نيا به قيتزر داشدنيپ يها  نهيزم يبررس در
 كـه  دانست يصفو عصر در رانيا ياجتماع و ياسيس ةآشفت اوضاع به نسبت واكنش ينوع
  . آمده بود وجود به يو خارج يداخل يها  كشمكش و ها  جنگ ةجينت در
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 و هـا   يجنگـاور  بـا  و ياسـ يس و ينظـام  يهـا   در همان حال كه بـا كاميـابي  ...  اين دوران
همراه بود، با فرمانروايي مرداني نااليق و عياش و ...  لياسماع  شاه چون يمردان يها  يروزيپ

 مالزمـه  زيـ ن جاهـل  نظـر   كوتـه  متعصبان يعقل و يفكر ييشوايپ با و انيجو  با نفوذ مفسده
 ةحملـ  بـا  كـه  رانيـ ا تيتمام و تيمركز عهد، آن در يمل وحدت جاديا با اگرچه و داشت

يـافتن   برتـري از ميان رفته بود، احيا شد؛ ولي در همان حـال بـا   ...  و مغول هجوم و انيتاز
 تنزل از ديجد يدوران ن،يظاهرب يقشر عالمان يرگيچ با و كاله  سرخ فرهنگ  شمشيرزنان بي

  .)8 -  5: 1369، صفا( شد يزير  يپ رانيا در يادب و يعقل و يفكر
ـ  واكـنش  ينـوع  بـروز  درصدد شاعران يبرخ كه است يطيشرا نيچن در  و برآمدنـد  يروان
 :است قيتزر شعر كي از يا  نمونه ذيل تيب. كردند عرضه يمعن  يب اشعار قالب در را شانضاعترا

ــه ــلك ــلازنع ــاتحم ــودمرب ــه   ش ــنگيآسصــبرب ــوا اس ــود حل  ش
  )83: يراز(

مكتـب   نيـ و كلمـات در ا  اءياش بيو نوع ترك يستيآثار دادائ ياصل يةتك بارةدر) ب
  :اند  گفته نيچن

 ها  آرمان قواعد، ضد و تمام يآزاد به يا  اشاره. به همه و هيچ بود) دادا(اشارة اين اصطالح 
تظاهرهـاي ايـن جنـبش    . اسـت  ‘هـيچ ’واژة اصلي در واژگان دادائيستي ...  بود ها  سنت و
طـور    بـه نـامربوط   يهـا   واژه و اءياشـ  شيآرا: است كوالژ يها  غالباً جلوه ‘يشناخت  زيبايي’

  .)»دادائيسم«ذيل : 1380كادن، (تصادفي 

 سـبك  نيـ ا ةسندينو و شاعر كه برد يپموضوع  نيبه ا توان  يم زين يقيتزر آثار ةمطالع با
  .نديچ  يم هم كنار يتصادف را ها  واژه كالم، بودن يمعن  يب اصل بر هيتك با يادب

در  سـم يسوررئال و دادا در. ميمـواجه  هجـو  به آلوده يزبان با سميدادائ مكتب آثار در) ج
  : خصوص آمده است نيا

 در مـردم،  نظـر  در كه شد باعث كودكانه ظاهراً يها  يلودگ و مستهجن زبان به دادا شيگرا
 بـار   فاجعه ةگان  بچه يشوخ كي حالت، نيبدتر در و زمانه يماريب ةنشان كي حالت نيبهتر
 شيسـتا  اسـتادانه  كـار  و يديتقل هنر از كه بودند شده تيترب يطور كه يمردم. كند جلوه
 از دور بـه  ييها  عرصه در كردند  يم يسع دو هر ريتحق با كه يكسان به كه بود يعيطب كنند،
  .)45: 1379 ،يگزبيب( شوند بدگمان كنند، رخنه يظاهر ةواسط  يب ةتجرب

كـه موجـب    يلـ ياز دال يكـ يبسـا   يهم مشـهود اسـت و ا   يقيدر آثار تزر يژگيو نيهم
  .باشد هجو به ختهيآم زبان نيهم است، شده آن به مردم يعالقگ يبو  ينوع ادب نيا يداريناپا
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 بـه  دنيرسـ  هـا  آن ياصـل  ةدغدغـ  كـه  ميابي  يدرم دادا تيفعال يها  نهيزم ةمطالع با) د
 بـا  هـا   سـت يدادائ كـل  طـور  به. بود يادب يدوبندهايق ژهيو  به دوبند،يق هرگونه از يآزاد
 و دادنـد   يمـ  قرار استهزا مورد را آن و پرداختند  يم مبارزه به داشت يعقالن ظاهر چه آن
 آرنولـد . كردنـد   يمـ  انكار زين را اتيادب يحت ها آن. بودند يآزاد ينوع به دنيرس يپ در

  : سدينو  يم هاوزر
 خواستار او. شود برداشته انيم از يكل به فرسوده و يمعمول انيب ليوسا خواهد  يم سميدادائ

 كنـد   يمـ  يگذار  هيخود را بر تناقض پا يتئور لهيوس  بدان و است ختهيخودانگ سراسر يانيب
)1372 :374(.  
  :كند  يم ديينكته را تأ نيا زين يگزبيسخنان ب

 و شود تعصب به ليتبد خود تواند  يم تعصب با تيضد كه دانستند  يم يخوب به ها  ستيدادائ
واقعيت اين بود كه دادا دقيقاً ضد هنر هـم  ...  ديآ شمار به هنر ينوع خود تواند  يم هنر ضد
ـ  تشيضـد . شـدند   ينمـ  جمـع  آن پـرچم  ريز در هنرمند ههم اگر بود، آن. نبود تـر بـا    شيب

 نكـرده  توجـه  هـا   سـت يدادائ اعتقاد به كه ييها  با نحوة استفادة نسل. سوءاستفاده از هنر بود
 گر،يد يهنر و يادب يها  جنبش ةهم مثل. كند ثبت را يزندگ قتيحق تواند  يم هنر كه بودند

 يشـهود  درك بـا  كـه  آمـد   يم يكسان چشم به فقط كه بود يمتعال يقتيحق در نفوذ هدفش
 يبـاق  هنـر  از انسـان  كـه  بود يزيچ ضد دادا پس. ابندي دست يهست جوهر به توانستند  يم

  .)47: 1379 ،يگزبيب( يهست نظام از يا  بندهيفر و يسطح و رمق  يب ريتصو: بود گذاشته

 توانـد   يمـ  گـو   قيـ تزر سـندگان ينو و شـاعران  اهـداف  از يكـ ي ،فته شدكه گ طور  همان
كشيدن شاعران و نويسندگاني باشد كه به قواعد ادبيات و صنايع آن بيش از نفـس    چالش   به

ـ  يهـا   تناسب جهان كه اند  كرده خلق يآثار اساس، نيا بر و دادند  ادبيات اهميت مي را  يادب
  .زدير  مي  هم  به

 اجـرا  تـر   بيـ عج ييهـا   لبـاس  و بيـ عج يهـا   الوگيد با را ييها  شينما ها  ستيدادائ) ه
  : آمده است باره  نيدرا يسينو  داستان هنر ةنام  واژهدر . كردند  يم

 مسخره و پوچ را يهنر و يادب قواعد و ياجتماع و ياسيس اصول و يمبان ةهم ها  ستيدادائ
 مراسـم  و دنديپوشـ   يم كه يبيغر و بيعج يها  لباس و خود رفتار و اعمال با و دانستند  يم
 زدنـد   يمـ  زيـ چ  همـه  ينـابود  بـه  دسـت  كردنـد،   يمـ  برپـا  كـه  يزيـ آم  جنون و رمعموليغ
  .)»دادائيسم« ليذ: 1377،يرصادقيم(

  : كند  يم اشاره شد، نقل چه آن مشابه يتيوضع به پردازان  قيتزر از يا  دسته ةدربار ثالث  اخوان
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 يگ  ويش  ميند و يمسخرگ و ديتقل به كه اند  بوده اريبس سازان  نظم گونه  نيا از هيصفو عهد در
 كارها نيهم حاًيصر را شانيا ةويش و شغل ها  تذكره سندگانينو و اند  داشته شهرت يدلقك و

مقرر و مرسـوم آن   ةشاغل و حرف   اين شغل...  كرده دايپ را دشنام حكم امروز كه اند  نوشته
 باشـد  داده شانيا به ها  نسبت چنان آزار، و دشنام ليسب بر سينو  كه تذكره نيشعرا بوده، نه ا

  .)65: 1374 ثالث،  اخوان(

  : سدينو  يم ها  تذكرهبه  استناد اب همو
 مثـل  انـد؛   داشـته  هـا   رسـم  و راه و مشـاغل  ليـ قب نيا از كه مذكورند هم گريد نفر نيچند

. رهيـ غ و ريزهگ محمود ،يمنظر) راهه  يب( رهيب موالنا و،يد موالنا بط، البركه، وبيا ابوالبركه،
 يقـ يتزر ايـ  مـزور  ايـ  ضـه ينق را شعر تنها نه نوشته، رزايم  كه سام چنان ريزهگ محمود نيا
  .)همان( است كرده  يم ‘يخوان  قيتزر’و  ديتقل زيرا ن ميبها يبلكه آوا كرده،  يم

كه نتوانسـت   آن سبب به زين و آن ياعضا از يبرخ يتندرو خاطر به سميدادائ مكتب) و
 افـت ي انيـ پا 1923نداشـت و در   يمناسـب برقـرار كنـد، عمـر طـوالن      يبا مـردم ارتبـاط  

 ياديــز قيــبــودن، توف زيــطنزآم نيدر عــ زيــن قيــســبك تزر .)764: 1389 ،ينيدحســيس(
 اسـت؛  يمنطقـ  يمفهوم و يمعن ةارائ ،يادب سبك هر تيموفق ةالزم كه چرا اورد؛ين  دست  به

  .است صهيخص نيا از يعار كل طور به قيتزر كه آن حال
  

    قيتزر ندگانينما. 8
 پردازان  قيتزر با ييآشنا يبرا منبع نيتر  مهم كه، يسام ةتحف ةتذكر ژهيو  به گوناگونمنابع  در

 و انـد   نبـوده  پرداز  قيتزر همه كه است آمده گو  يمعن  يب عنوان به ياديشاعران ز ياسام ،است
 را مـذكور  شـاعران  توان  يم ها،  نسبت نيا يةپا بر. دارند يپرداز  قيتزر با يمتفاوت يها  نسبت

  :داد قرار دسته دو ليذ
  
  اند  سروده يمعن  يب اشعار كم  دست و اند  بوده پرداز  قيتزر قطعاً كه يشاعران 1.8
  يلياردب يقيتزر ـ

 :اوست از مطلع نيا. فتگ  يم مزه  يب يشعرها و گذراند  يم اوقات يدالل به يشماخ در

 نميب  يم گلزاردر كه گل چون بشكفميشادز   نميـ بيمـ اشـترخارچـويكـوه ةپشت در روم
  »)366: رزايم  سام(
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  : او نوشته است ةدربار تيترب يگذشت، محمدعل كه چنان
و پيش از همه در اين ميدان اسب خود  گويا تزريقي اردبيلي پيشواي اين سبك سبك بوده

از  تيـ ب وچهار  ستيب يكاش يتق و تيب كي خود ةتحف در رزايم  سام. به جوالن آورده است
  .)85: تيترب( اند  نقل و ضبط كرده االشعار  ةخالصاشعار او در 

  : آمده است زين نانياثرآفر در
 روانيشـ  يشـماخ  در. شـد  متولـد  ليـ اردب در يقـ يتزر به متخلص شاعر، ق، دهم الس

 از فـن  نيا در يو. داشت دست شعر در قيتزر صنعت در و گذراند  يم يدالل به روزگار
 سـرودن  در يقيتزر. كرد  يم تخلص يقيتزر جهت نيهم به و بود سرشناسان و انيشوايپ

 اسـت  ختـه يدرآم يارجمنـد يب يقيتزر با را او حال ةترجم عهيالذر صاحب. بود توانا غزل
  .)150 - 149: 1384 ،يرينص(

  )]؟(يارجمنديب[ يارجنديب يقيتزر ـ
 ستين كتاب نيا اقيس قيال كه دارد اريبس اشعار هزل در و گذراند  به تاجدوزي اوقات مي

 و شـده  بيتا اوقات نيا در اما كرده، سحر و دارد خوب يها  يمعن باب آن در الواقع  يف و
  .)311: رزايم  سام( ديگو  يم نامعقول اما د،يبگو خواهد  يم معقول شعر

  :او آمده است ةدربار نانياثرآفر در
. شـد  بيتا هزل اشعار سرودن از عمر انيپا در...  شاعر) ق 963وف ( يارجمنديب يقيتزر
 :اوست از

 ماست خانمان  يب دل مونستودرد   ماسـتنهانشيعيةماتوغمجانا
  1)150: 1384 ،يرينص(

  يتربت يقيتزر ـ
 :است افتهي شهرت او از مطلع نيا كه آمده ياكبر المĤثر  سينفا در

ـته  و شـده زانيم   معنبـرزلفآنطرفهررختطرفبر  برابـر  روزو شـب  گش
  )185: 1372 امپور،يخ(

  .)46: 1388 ون،يعيشف( دارد موافق ةقيسل شعر در. است طبع  خوش يشخص

  يرازيش ينيحس محمدباقر ـ
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كه خود ...  تهران دانشگاه يمركز ةكتابخان به متعلقق  .ه1048 سال به يخط جنگ ةسندينو
 يبرخ از كه نوشته هم يقيتزر منثور ةرسال سه ـ  دو...  ديآ  يم شمار به هيصفو ةدور ياز ادبا

همـان   ديشـا ) اريسروش( يمظاهر ديجمش... كرده، كه به قول ادي ‘چاراندرچار’با نام  ها آن
ـ  سـخنان  به ياصفهان عوام كه باشد ي‘چار و چلندر’اصطالح   اطـالق  انيـ بن و اسـاس   يب

  .)46: 1388 ون،يعيشف( كنند  يم

  ييمايس ـ
 ييگـو   قيـ تزر در...  رسـد   ينمـ  بدو اما كند،  يم تاليت ديتقل د،يتقل در و است مشهد مردم از

 نيـ ا كـه  ديگو  يم. ديگو  يم ساعت در تيب هزار بلكه تيب چند كه بوده استاد و ماهر چنان
 :دارم  ينم باور من اما ام،  گفته خود را مطلع
 اسـت  دهننيريش ةخند از من تلخيةگر   استرهنيپگلغمازمراپارهصدبهدل

  )251 -  250: رزايم  سام(

  ينصرپور محمدصادق ـ
  :سدينو  يم يتتو از نقل به ثالث  اخوان

 يشخصـ  از...  گفتـه  شتريب ق،يتزر طرز به شعر ،يپور  نصر نام محمدصادق تخلص، نشيب
ـ  نـزد  بـرده،  سـر  به اميا اكثر دكن در) گو  قيتزر نشيب يعني( هيال  يموم كه رفته استماع  يوال

 شيخـو  بـازار  رونـق ) ييگـو   قيتزر يعني( منش نيا بر وانيد ةنسخ افته،ي قربت درآباديح
  .)67 -  66: 1374اخوان ثالث، ( بود ساخته

  : او آمده است بارةدر دانيجاو گلزار در
و اصـلش از نصـرپور مـن محـال      نشيـ نامش محمدصادق متخلص به ب ،ينصرپور نشيب

 :اوست از اشعار نيا. داشته مهارت گفتن يمعن  يدر شعر ب. هندوستان است
 ختن در چشمش يشوخ ةپروانرسدگر   انجمـنشـمعفـانوسشودترسوةديد

  )24 /2: 1353 ت،يهدا(

  يقم وحدت ـ
 كـه  دارد يغزل...  دارد شهرت »يقم« به بوده، اريبس قم در چون اما است، النيگ از او اصل
 يمعن  يب زين مقطع كه آن با خواسته آن عذر مقطع در گفته عمداً چون است؛ يمعن  يب اش  همه
 :تيب نيا جمله آن از. است
ج تخم كه يواد آن در ش ريش ةپـن ـاند آـت ـا  يآهـو  خدنگ كانيپ ز   افشـ  بنـدد  درا خـود  بـر  م
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سم   يمعن غزل نيزا نفهمد وحدت، يدل  نيسنگ اگر ـام  بــه  اول طـل ـا   آهــن  ةجذبــ  ن  بنـدد  ربـ
 هـر  بـه . گفت يشهرستان رياس رزايم كار از دور يها  غزل جواب در ها  يشوخ راه از ظاهراً
  .)1757   /  3: يتتو( ستين يتازگ از يخال حال

  :است نوشته او ةدربار يمجاهد يمحمدعل
 عاقبـت  و كـرده   يم تخلص راغب يشاعر يابتدا در لياسماع ميحك فرزند عبداهللا ميحك

 از يو. اسـت  بـوده  وفـادار  آن بـه  نسبت عمر آخر تا و نموده خابنتا را وحدت تخلص
 بـا . اسـت  يقمـر  يهجـر  دوازدهـم  قـرن  ليـ اوا احتمـاالً  و ازدهميـ  آخـر  ثلث شاعران

...  ينصـرآباد  ةتذكرمؤلف  ياصفهان يمحمدطاهر نصرآباد رزايو م...  يصفو مانيسل  شاه
 داننـد   يرا از كاشان م ياصل و االدب  ةحانيرو  ينصرآباد ةتذكرمؤلف . معاصر بوده است

 و دانسـته  النيگ از را او اصل...  روشن روز ةتذكرمؤلف ...  نيمحمدمظفر حس يو مولو
مشـهور   يدر آن شهر به قم يدر قم و سكونت ممتد و يكه به علت نشو و نما اند  نوشته

 مبـادرت  يصـفو  مانيسل  شاه جلوس در و بوده خط  خوش و دانشمند يشاعر. شده است
 اسـت،  بـوده  يو جلـوس  خيتـار  گر انينما آن مصراع هر كه كند  يم يا  دهيقص سرودن به
 گردد  يم هند ةروان پرداخته، اريد ترك به كند،  ينم افتيدر يمطلوب ةصل كه نيا علت به يول
 سـت ين دسـت  در ياطالعـ  او فـوت  و تولـد  خيتـار  از. كنـد   يمـ  اريـ اخت اقامت دكن در و
  .)337: 1370 ،يمجاهد(

  اهللا  تيهدا خواجه ـ
 مشـرب  ميند و ريفق يمرد. است كاشان از او اصل. است يقران  صاحب اصطبل مشرف
 گفتـه  يمجنـون  و يلـ يل ازجملـه . ديـ گو  يمـ  زمان يشعرا از بهتر را قيتزر شعر. است

  .)97: رزايم  سام(

  :او آمده است بارةدر مياقل  هفتدر 
اوقات  تر شيمشرف بر نظم و نثر داشته، اما ب يگشته، طبع تيمشرف اگرچه صاحب هدا

 نمـوده  كتـاب  چنـد  تتبـع  وهيشـ  نيبد و گماشته  يم همت يالمعان  به گفتن اشعار مسلوب
  .)83 -  82: يراز(

  
ـ  گو  يمعن  يب و پرداز    قيتزر عنوان به ها  تذكره در كه يشاعران 2.8  امـا  انـد،   شـده  يمعرف
  است نشده نقل ها از آن قيتزر منزلة به يا  نمونه اي ستيموجود ن ها آن اشعار از يا  نمونه
  ياحمد موالنا ـ
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در مضـامين كثيـر را   . سردفتر ظرفاي عالم و در اشعار مضحك، مقبول عرب و عجم است
 كرده درج كرد، توان  اندك عبارت فصيحي بر وجهي كه به غير از خودش ديگري فهم نمي

  .)362 -  361 رزا،يم  سام( است رسانده  يم ظهور ةمنص به و

  رياس جالل ـ
 روش نيا خود اعتقاد به افتاده مهمالت يواد به راه اشعار يبعض در را رياس جالل رزايم... 
 منزل از كرده غلط يپ يواد نيا در يگيما  كه از فرط بي آن حال و اند  دانسته ييگو  نزاكت را

 .)2334 /4: 1384 ،يواله داغستان( اند  افتاده دور مقصود

  ينيام محمد رزايم ـ
 ةنيقر را خود شعر، در و دارد ظرافت به ليم يزرگر از اما است، زيتبر زرگران جماعت از

 دهيمطلع قص. آفتاب شعر او را جواب گفته بود فيرد ةديو قص پندارد  يم يسعد و خسرو
. نداد دهيفا د،يگو گريد يمطلع داده رييتغ را مطلع كردم يسع هرچند من. شده واقع قيتزر

 :است نيا مطلع

 آفتـاب بـر نـدارد  سرو كه ياهيساچون   آفتـاببـردرراتومثالشبزلفيا
  )238: رزايم  سام(

  ييشفا باقر ميحك ـ
  :سدينو  يم دروغ  يب شعر نقاب،  يب شعردر  كوب  نيزر

 از بـود  عبارت كارش عباس  يك حالج محالتي با نام جالب حكيم باقر شفايي در عهد شاه
 گاه كه ديبخش  يم ينمك خاص و عام نزد را او كالم فيظر كار نيا و يمعن  يب شعر ساختن

 داشـت   يوامـ  معارضـه  بـه  هـم  يصفو عهد معروف بيطب و شاعر ،ييشفا ميحك با را او
  .)172: 1372 كوب،  نيزر(

  ييبخارا شوكت ـ
  : است آورده انيگو  قيتزر فيرد  هم را او نام يداغستان واله

 گـردن  در ييبخارا شوكت و رياس جالل رزايم و يخوانسار يزالل از بعد شعر مذلت خون
  .)2334 /4: 1384( است مرحوم رنجاتيم

  : سدينو  يم او ةدربار ينصرآباد
 بندگان خدمت به آمده، هرات به 1088 ةسن در. است يروش  يآدم اهل جوان. بخاراست از
 بنـدگان . نمـوده  او به اريبس يمهربان ده،يرس هرات حاكم خان  يقل  يصف سپهرمكان جاه  يعال
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 يو طبعش خـال  جاست آن در الحال. كرده او به توجهات هم رخراسانيوز نيسعدالد رزايم
  : از او مسموع شد اتياب نيا. ستين ياز لطف
 شـدتـومـدهوشچشمنازورفتخودازباده

 

 شـد  تـو  خـاموش  لعـل  رنـگ  و خونتكلمشد
 

 امشــبشــدتنــگچنــانمآندهــانشاديــازدل
 

 من داغ غنچه يها برگ چون شد جمعجاكيكه
  )442: ينصرآباد(

  رهيب موالنا ـ
  .)364: رزايم  سام... ( افتاده دور به يشاعر يواد از تيغا به و است ساده و بله مرد

  يبلگرام يول يقاض ـ
 نـه يزم هـر  در هـه يبد بـر  طبـع  زور به محض. نداشت يسواد و بود فيظر فيحر يمرد
  .)114: يتتو( گفت  يم يزيچ

  يزيتبر فيشر ـ
كرده و به سهواللسان شهرت ] يلسان[از اشعار، به اسم موالنا  يوانيد...  موالناست ةتالمذ از
 :اهللا  به هر حال اشعار از او انتخاب و نوشته شد رحمه . افتهي

 جـا  آن مبـاد  مبـتال  يدگـر  مـن ريغبه   جاآنمبادبالدركستوزلفبالست
  )299: 1337 ،يگدليبآذر (

 :اوست از. يقمر يهجر 956 ةسن يف ذلك كان و افتهي وفات يجوان در
 را كسهمه ما يكس  يب شودمعلوم  كسنكنديفغانوجاندهمكهيروز

  )703: 1353 ت،يهدا(

  :شاعر آمده است نيا ةدربار دهخدا ةنام  لغت در
 يشاعر و الناس  و از اواسط يرازيش يو از شاگردان لسان يقمر ياز شاعران قرن دهم هجر

 چنـد  نيـ ا. ندارد رينظ كه گفته يبند  بيترك كهره نيالد  اثيغ هجو در. است پخته و هموار
 :است جمله آن از تيب

 نفـاق  نـار  فـروزندگان زيانهوگر  گـبرآتشپرسـتنـدگانزيانهاگر
 اسـتحقاق  بـه  ييمسـتوف مرتبهبلند  ندتيبگوتاقاقشولغهيقچوببه

  )»يزيتبر فيشر« ليذ: 1373دهخدا، (
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  تنها خانِ فيعبداللط ـ
  : سدينو  يم آرزو خان از نقل به يفتوح

 اغلـب  كـه  رسـانده  ييجـا  بـه  را سخن ،يمعن يدگيچيپ و اغالق در تنها، خان فيعبداللط
  .)32: 1385( اند  دهينام ‘گو  يمعن  يب’ را او سنجان  سخن

  تاليت ـ
  .)250: رزايم  سام( بود خراسان رينظ  يب مقلد و مقرر ةمسخر تاليت

  يدريح ـ
در برابـر   بيـ الغ  لسـان  و داشته عداوت يزيتبر فيشر با و است يرازيش يلسان ةتالمذ از

  .)30: 1337 ،يگدليآذر ب(بوده  رانيگفته و اكثر در سفر هند و ا فيسهواللسان شر

  :سدينو  يم او ةدربار تيهدامحمود 
 :گفته را قطعه نيا افتهين صله چون. گفته را اكبرشاه مدح و رفته هندوستان به نوبت چند

 ديـ د كـه  هرديپسند كه يا  دهيقصگفتم  هنـدملـكسـنجسـخنشـاهمدحدر
ــودمــنمــددكارروزگــارچــوامــا  ديخل غم خار دلم يپا به گل شاخآنز  نب

  )422: 1353 ت،يهدا(

  يخراسان يغواص ـ
 روز هر كه آن با و گذراند  يم يفروش  خرده به اوقات و است نينش  گوشه و ريفق و ابله يمرد
 روز هـر  و كند  ينم طلب كس  چيه از كند، مسوده را خود شعر تا ديبا  يم كاغذ يمبلغ را او

  .)325: رزايم  سام... ( ديگو  يم تيب پانصد

  :آمده است دانيجاو گلزاردر 
 شـعر  نـود  حـدود  در يروز. بـوده  متجـاوز  نود از سنش] رزايم  سام[= در زمان آن مرحوم 

 :گفته خود يها  كتاب از يكي در زمان آن از قبل سال چهل و رفته نيب از همه يول گفته،  يم
 اسـت كتـاب  پنجه و نهصدوهزار  استحسابدراكنونچهآنشعرمز

 در را يخوارزمشاه ةريذخ و ،دمنه و لهيكل ،يطبر خيتار ،اياالنب  قصص و الشعراةروض ازجمله
 :ليقب نيا از اكثراً اما بوده، شعر هزار ستيدو بر بالغ و كرده منظوم جلد كي

 شكست نامخالفصرصرازكه  دستبهيميكشتآنيساقايب
  سـمم بـادبـان درغـرقشـده  غمبـحردرعـمريكـشتـمـرا
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 اسـت  ارجـح  بـوده،  او معاصـر  كـه  رزايـ م  سـام  قول يول كرده، يمعرف يزدي را او آتشكده
  ).1000 -  999: 1353 ت،يهدا(

  يخوانسار يزالل ـ
 را روش نيـ ا خـود  اعتقـاد  بـه  افتـاده  مهمالت يواد به راه اشعار يبعض در را...  و يزالل

 منـزل  از كرده، غلط يپ يواد نيا در يگيما  يب فرط از كه آن حال و اند  دانسته ييگو  نزاكت
  .)2334 /4: 1384 ،يداغستانواله ( اند  افتاده دور مقصود

  :سدينو  يم او ةدربار ينصرآباد
 اريبس كالمش در ابسي و رطب...  است فرد كالم نمك و ييگو  تازه در و است خوانسار از

  .)230: ينصرآباد( است

  ريمحمود زهگ ـ
. كنـد   يم خوب ميبها آواز ديتقل و تراشد  يم خوب ترازو قنطر و است فهيطا همان از زين او
 :گفته خود حال حسب تيب نيا

 هم خر يگه گاوم، يگه استر، يگه اسبم، يگه   هـم  قنطـر  محمـود  يگه رميزهگ محمود يگه
  )375: رزايم  سام(

  .)65: 1374 ثالث،  اخوان( باشد ياسترآباد يهالل از يغزل ةضينق ايگو كه

  يطبس ويد موالنا ـ
 اسـت  يطعـام  كـه  كلنبـو  فيـ تعر در مطلع نيا. كرد معلوم توان  يم اسمش از را اطوارش

 :اوست از جا، آن مخصوص
 پـــو  الـــم و شـــلغموذرتاز   انبـوكـلخـورمطبسشهردر

  )374: يراز(

  افشار يطرز ـ
 قرار يتراش  لغت و يجعل مصادر به منحصر را مزبور صنعت يثان عباس  شاه عهد يشعرا از

 بـه  نسـبت  و نموده نيتدو رهيوت نيا بر ها آن ريغ و اتيغزل و ديقصا از يوانيد كي و داده
 :فرموده نيچن   هم نشيمقلد و خود اشعار طرز
 اسـتقيـ تزرنـهدنيطرزطرزيطرزطرزطرزبه

 

  است قيتوف محض يطرز طرز طرزبهدنيطرزكه
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  )86: تيترب(
. اسـت  بـوده  هيصفو زمان يشعرا از و شهياند  يصاف شه،يپ  عاشق طبع،  خوش ف،يظر يمرد

 :اوست از. است يطرز هم نيا. كرده ييگو سخن طرز از ياختراع
ــد  يبـاشــ دهيمـلـولـمــاازكـهمــبادا ــودان ثيح ــقبول حس ـــدهي  يباش
ـــروع  ارسودچهينخواندمحبتدرسچو ـــ دهيف ــول يباش ــ دهياص  يباش
ـــان  چنـگتبهخـوبانزلـفايطـرزبرو ـــتديب يزم ـــه ف ــپول ك ــ دهي  يباش

  2)45: 1339 ت،يهدا(

  يزدي يفوق مال ـ
 نيريش كلمات ساخته مخلوط هزل و هجو به را يطرز طرز يهجر ازدهمي قرن يشعرا از
 و ديقصـا  و نيريشـ  و فرهـاد  يمثنـو . اسـت  افـزوده  خود نثر و نظم به دلچسب فيلطا و

 :است گفته نيچن و ساخته وهيش و سبك همان به را اتيغزل
 دادمهــرزه صــد ةسررشــتكــفز   نهـــادمپـــاارانيـــطـــرزراهبـــه

  )86: تيترب(
 دوران در و اسـت  زديـ  تفـت  از اصلش كرده،  يم تخلص يفوق كه يزدي احمد نيالد  فوق

 عهـد  در. داشـته  وافـر  يحظـ  زمـان  معـارف  از و ستهيز  يم عباس  شاه و يصف  شاه سلطنت
 بـه  و كـرد  مـت يعز هندوستان به د،يند مساعد را طيمح چون و رفت اصفهان به يصف  شاه

 تفـت  بـه  و بازگشـت  رانيا به هند از مĤالً. افتي سزا هب يا  آوازه و پرداخت اتيهزل ساختن
 يمثنـو  بـر  مشتمل يقسمت وانشيد. درگذشت يقمر يهجر 1050 ةسن حدود در و رفت

 مالحظـه  ياثـر  جد از ها  قسمت از كي  چيه در كه است اتيهزل يقسمت و فرهاد و نيريش
  )1097: 1353 ت،يهدا... (شود  ينم

  يا  هيقاف اثيغ ـ
 كـه  چنـدان  گفـت،   يم كه يغزل و دهيقص هر كه است نيا او يةتسم وجه و بود هرات مولدش

  .)292: رزايم  سام... ( شد  يم تيب صد يغزل اگرچه گفت؛  يم داشت، هيقاف
  : است نوشته او ةدربار تيهدا

 يكسـ  اگـر  گفتـه،   يمـ  هيـ قاف  يب غزل و دهيقص چون و...  معروف هيقاف اثيغ موالنا به
 هـم  يديق و شده معروف هيقاف به د،يخر  يم او از بود، نگفته او كه كرد  يم دايپ يا  هيقاف

 شـعر  نيـ ا ازجمله. ساخت  يم هم محكم اشعار يول باشد، داشته يمعن شعر كه نداشته
 :اوست از كه است
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 مـن  درداز ستندين آگه كه دارمدردها   مـنسردآهبهدردانيبدارندهاطعن
  )1002: 1353 ت،يهدا(

  يقم رنجاتيم ـ
 گـردن  در ييبخارا شوكت و رياس جالل رزايم و يخوانسار يزالل از بعد شعر مذلت خون

 يواد بـه  راه اشـعار  يبعضـ  در را رياسـ  جـالل  رزايم و يزالل چه است، مرحوم رنجاتيم
 فـرط  از كـه  آن حـال  و انـد   دانسـته  ييگو  نزاكت را روش نيا خود اعتقاد به افتاده مهمالت

 مرحـوم  رنجاتيم اما...  اند  افتاده دور مقصود منزل از كرده غلط يپ يواد نيا در يگيما  يب
 تـابع  يعنـ ي شده، عوام طبع ةديپسند كه است كرده اختراع يا  تازه طرز ها آن روش يماورا
 اسـت  گذاشـته  را يشـاعر  يبنا شانيا قيطر به دهيگرد انيبازار و اوباش و اجامره ةروزمر

  .)2334 /4: 1384 ،يداغستانواله (

  عرب يمهر يعلديس ـ
 بــر يو از خــوب اشــعار داشــته، مهــارت و قــدرت تيــنها يســخنور فــن در الحــق
والـه  ( اسـت  يمهر يو تخلص اكثر كنيل كرده؛  يم تخلص هم ديس يگاه. هاست  زبان

  .)2187 /4: 1384 ،يداغستان

  : است نوشته او بارةدر تيترب
 يملمعـات  و كـرده  جاديا قيتزر صنعت در يگريد روش. است نيحس  سلطان يالشعرا  ملك
 قواعـد  حسـب  بر را كلمات و ساخته موزون يترك و يعرب و يپارس يثالث ةالسن از مركب
  .)86: تيترب( است... مشهور يو اتيغزل و ليطو بحر. است كرده معرب عرب لسان

  : سدينو  يم او ةدربار تيهدا خان  يرضاقل
 يفارسـ  زبان اندك و بوده اصفهان به هيصفو اواخر در يعامل  جبل اصلش ،يدعليس اسمش
 و افتـاد  دهيپسـند  شـعرش  و خـت ير  يم يشاعر طرح بيتعر يفارس و يعرب به. آموخت

 سـوق  الجملـه   يعلـ . پرداختند ها  ليطو بحر و ها  نظم اقتيس نيبد. كردند اقتدا بدو يجمع
 :گفته كه است گونه  نيبد يو كالم

ـت  نهيالدوشـ  البـاده  خمار  ناولهــاوكأســاادريالســاقهــاياايــاال  محفلهـا  اهـل  يگش
 لهـا يما بـالموت يهم بر ششمان و يوازدهن  ونيالكوكنـارمثـلازهيالخموالشرتيفهمه

  )76: 1339 ت،يهدا(

  يهمدان ينازك ـ
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و بـر خـود الزم    ديـ گو  يم تيب هزار به بيقر روز هر در و شود  يم شعر صرف او اوقات
سال گفته، او  يبه س يكه فردوس شاهنامهاز جمله . ديكرده كه جمع كتب نظم را جواب گو

 زهاستيدر شعر او چ...  است اريغلط بس يةو قاف فيروز گفته بود و در شعر او رد يبه س
 :نمونه...  ياز معن ريغ

ـــرفتند ــتگ ــانوـري ـــردمانكم  ددانچــون  كـدگــر ي درفتـادنـد  م
ـــرازان ـــديدوگ ـــندـدن ـــمان  ريشـ  چـو  گرازان خوردهزخمهمه  ريت

  )289 - 288: رزايم  سام(
 بـه  كه همچنان. گفته  يم شعر هزار دو يروز و ستهيز  يم يصفو اول طهماسب  شاه زمان در

 در كـه  يزيـ چ و دارد ياديـ ز اغالط شعرش منتها...  است گفته جواب شعرا نيدواو تمام
  .)1585: 1353 ت،يهدا( است ينازك همان ست،ين ها آن

  گر  قفل ينور استاد موالنا ـ
 شـاعر  كـه  ديرسـ  شانيا خاطر به سال هفتاد از بعد...  !است دوران نوادر و زمان بزرگان از
 نـدارد،  هـم  يمعن و است ناموزون او شعر كه آن وجود با و كرد يشاعر اديبن. شد ديبا  يم
 :است شانيا فيلط طبع ةزاد مطلع نيا

 گلبه پا و چرخ به سرصفاهاندر  دلنقاشگنبداستيگنبدخوش
 :فرموده كه حافظ خواجه مطلع نيا جواب در و

 درو هنگامو آمد شيخو ةكشتازادمي  نـومـهداسودميـ دفلـكسبزمزرع
 :اند  فرموده مطلع نيا مذكور استاد
 جوجوجوجوجوجو، مرو، تند گفتمش  دووتـگدراوودميـ دفلكتندةكرّ

  )289 - 288: رزايم  سام(

از دو شاعر با تخلص ابوالبركـه و   سازان  ضهينق و ضهينقدر  سازد  يم خاطرنشان انيپا در
 انـد،   مرتبط يپرداز  قيتزر با ينوع به كه است شده ادي) 65: 1374 ثالث،  اخوان(البركه  وبيا

  : مورد ذكر نشده است نيدر ا ياما در منابع مطلب

  ابوالبركه يقاض ـ
 از وسـته يپ ظهـور  به او از كه فجور و فسق و يبدمعاش كثرت از. بوده سمرقند شهر يقاض
 فضل و گفتن ديبا هست كه چنان زين او كمال اوصاف يبعض...  گشته معزول جا آن يقضا
 يكـامل  و ريـ نحر ر،يخب يعالم اريبس ابوالبركه يقاض كه است مشهور نيچن. نهفتن دينبا او
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  .)287 -  286: 1363 ،يينوا( ريدلپذ يبس او شعر و ر،ينظ  يب

  پدر ةابوالبركـ 
 لتيفضـ  بـه  اكنـاف  و اطراف در و است ماوراءالنهر كش شهر انياع از ابوالبركه وبيا پدر

 :كه ديرس ريشيعل ريام نظر به تشيب نيا چون نديگو دهور، ةنادر هنر در و مشهور

 نمانـد  يبارانچشم آب در تا دل آتشز  وفاقحطشدوماديامكشتشدخشك
 نيا خبر. دهيكش آن بر قيتزر و فييتز رقم. خوانده آب در اي را آب در تا كاتب سهو بر بنا
 :فرستاد ريم نزد دهيكش نظم سلك در را قطعه نيا دهيرس مذكور ةخواج گوش به

 نكننـد خـط  خطـاش گمـانبه  صـواباهـلنزدبهديآچههر
 نكـــنند نقـــط ـرويــپراعـــقل  زبــروريـ زفــتندگرهانقطـه
 نكننــد غلــط  تــا نـخوانــند ايـ   كنــندفــكركينبخـوانندگر

  )125 - 124: رزايم  سام(

  ابوالبركه وبياـ 
 ادهيز او ييايح  يب و بود باكان  يب و انيايح  يب ليسرخ و انيچپان سرور است، منسوب پدر به
 سـخنان  و نيريشـ  و مقبـول  تيـ غا بـه  كالمـش  امـا  كـرد،  تـوان  فيـ تعر كه است آن از
  .)123: رزايم  سام( است نيرنگ و مضحك يبس زشيآم  فيلطا
ـ  بوده، ايح  يب و حيوق يمرد نديگو  كسـب  هـرات  در. داشـته  اريبسـ  لطـف  سـخنش  يول

 اسـت  شـده  شاه خيش ميند و رفته روانيش به جا آن از و عراق به جا آن از و كرده كماالت
  .)182: 1353 ت،يهدا(

 قيـ تزر يبـرا  تـوان   يمـ  شـود،  مطالعـه  دقت به شاعران ريسا آثار اگر ،مذكور موارد جز
 امـا  اسـت،  نشده مطرح نهيزم نيا در نمشانا كه يشاعران بسا چه. افتي يتر شيب يها  نمونه
 را قيـ تزر يها  نشانه و برد نام يابيفار ريظه از توان  يم مثال يبرا. دارند سبك نيا در يآثار
 :افتي او اتياب نيا در

ــود ـــراكةفرس ـــش فت ــردددارمنق ــان   گ ــتر او زر عنبرفشـ ــردددار اكيـ  گـ
 گردد تتار مشك سازد خوابيجاچون   كعبـهنـاوداندرپـردمـوشكهدم آن
 گـردد مـار خلخـال  يمشـق وياپالوده   بنـددچناربرخيبدخشاندركهيروز
 گـــرددعـــذار لعـــل يابيـــفارامثـــال   نـداردخبرخسرونيريشيهاكوچه در
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 گـردد  مـار يپا چون يطوسآبشلوار   گـرددكوهساربريكوهگاوشاخ چون
  )246: 1388 يابي،فار يرظه(

 :است سازگار تر بيش تزريق سبك با شود، تصحيح شكل اين به اگر شعر، اين سوم بيت البته
 خلخـال مـار گـردد    يدمشقةپالود   بندداريخبرخيبدخشاندركهيروز
  است   نوشته يالنيگ يبيبا تخلص نص يشاعر بارةدر صفا هللا  ا  ذبيح همچنين

 توان  مي آن در هم...  معني  بي بيت گاه و آيد  مي چشم به گاهي سست هاي  يتب يوانشدر د
  .)645: 1369 ،صفا( يافت

 گـر  بيـان  توانـد   نمـي  كـه  كنـد   مي نقل شاعر اين از نمونه براي را بيت اين ،نوشتپادر 
 :باشد او بودن گو  تزريق
 است سوگند كي دلسوخته منبرراتوكه   سوگندمنخورمتوجانبهويبرد تو دل

  )645: 1369 ،صفا(
  

  تزريق نقد. 9
ـ  يضـة نق ينـوع  منزلة به تزريقي آثار . شـود   مـي  خواننـده  در خنـده  ايجـاد  باعـث  معنـي،   يب

  : است نگاشته چنين باره  دراين كوب  زرين عبدالحسين
 سـرگرمي  مايـة  گـاه  گـه  و ـ  اسـت  بـوده  عاميانه تفريحات از هم معني  بي شعر حال هر در
  .)172: 1372 كوب،  ينزر( جدي هاي  آدم

ـ  ةگون   اين كه است شده موجب بودن، »معني  يب« ينهم يااما گو  يندچنـدان خوشـا   يادب
ـ   يـن ا آذربايجـان  دانشـمندان در  يتترب يمحمدعل. نباشد يمنتقدان ادب فارس را  ينـوع ادب

  : نويسد  يم يلياردب يقيبا تخلص تزر يشاعر ةخوانده است و دربار» سبك سبك«
 خود اسب ميدان اين در همه از پيش و بوده سبك سبك اين پيشواي اردبيلي تزريقي گويا
  .)85: يتترب( است آورده جوالن به

  :نوشته است سامي تحفة تذكرة ةدر مقدم فرخ همايون الدين  ركن و
 يفهصـح  يـن در ا ميـرزا   سـام  زيرا است؛ آن هفتم صحيفة...  سامي تحفةقسمت قابل توجه 

كـه   يزو طنزآم يرينش يانيو آنان را با ب يدهتنبه كش يانةتاز يررا به ز يشعر و شاعر يانمدع
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 يدبا يقتدرجه ملحوظ داشته به تمسخر و استهزا گرفته و درحق يتادب و نزاكت را به نها
 كـه  پنداشـته   مي چنان ميرزا  سام...  هفتم آن است يفةصح سامي تحفة يگفت قسمت انتقاد

. اندازد اشتباه و گمراهي به را آيندگان و شود ياد شاعري به آينده در متشاعران اين نام مبادا
 اسـت  پرداختـه  آنان واقعي ماهيت افشاي به اشتباه اين از دوري و انتباه براي كه است اين

  .)دو   و   بيست: ميرزا  سام(

 صـفت  اسـت،  اهللا  هـدايت  خواجـه  همان گويا كه شاعران اين از يكي براي كوب  زرين
  : است آورده »كاره  بي«

. دهـد  جـواب  را نظـامي  ةخمسـ  توانـد   مـي  كـه  كـرد   مـي  ادعا رند شاعر يك كه گويند  مي
  .)172: 1372( اند  آورده را كاره  يشاعر ب ينا خمسةاز  هايي  نمونه

  : خواند  مي »متشاعر و متذوق« را شاعران اين نيز شفيعيون
 ايـن  بـه  را كتـابش  از توجهي قابل بخش كه باشيم ميرزا  سام مديون بسيار بايد لحاظ بدين
  .)32: 1388( است داده اختصاص روزگارش  هم متذوقان و متشاعران از دست

 »سبك سبك پيشواي« را تزريق نويسندگان و شاعران ما منتقدان بينيم  مي كه طور  همان
 كـه  شـود   مـي  ناشـي  جـا  آن از نكتـه  اين. نامند  مي »متشاعر و متذوق« و »كاره  بي شاعر« و

تحـوالت را   ينا ياست، كس داده   يرو يو تحول ييرتغ يفارس ياتادب يخدر تار كه  هنگامي
 ينا يجادعوامل ا يهم به خود زحمت بررس يمنتقد يچسو، ه يگرثبت نكرده است و از د
  .تحوالت را نداده است

هـا   مثبت و راجع بـه آن  ييرا در جا يادب يو امور فن يلمسا ينهم به فكر نبوده كه ا يكس
 نداشـته  ضـبط  بـه  حاجـت  يشـان از بس مشهور بوده، به نظـر ا  ياگو. كند يبحث و بررس

  .)61: 1374 ثالث،  اخوان(

 فرهنگـي  و ،اجتمـاعي  سياسـي،  خاص شرايط زادة تزريق توصيفي، نگاه يك در باري،
 گمـان   بـي  تحليلي، نگاه در حال  اين با ماند؛  يم يسمدادائ يادب   مكتب به جهت اين از و است
  .نيست بيش طنزآميز البته و شاعرانه و زودگذر انتقاد و اعتراض نوعي
  
  گيري نتيجه. 10

. است روشن معني فاقد عيبش،  بي ظاهر برخالف كه شود  مي اطالق نقيضه نوعي به تزريق
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 آزمايي  طبع آن در شاعراني و است داشته فراوان رواج صفوي عصر در ادبي سبك اين
 »تزريقي« نام به پردازي  تزريق زمينة در شهرتشان علت به شاعران اين از گروهي. اند  كرده

 نابسامان اوضاع شد، ايران در آن آمدن پديد موجب كه عللي ترين  مهم از. اند  شده معروف
 موضع نوعي توان  مي را تزريق اين، جز. است صفوي عصر در ايران اجتماعي و سياسي
 به گويي  زياده با را شاعري هنر كه دانست شاعراني برابر در پرداز  تزريق شاعر انتقادي
 شاعراني به نسبت واكنش نوعي را تزريق توان  مي همچنين. بودند كشانده گويي  گزافه

 در. نمود  مي معني  بي مضمون، پيچيدگي و خيال باريكي شدت از شان  كالم كه دانست
 توان  مي آن، وجودآورندة  به عوامل مطالعة و ادبي سبك عنوان به تزريق بررسي
  .دريافت دادائيسم مكتب با را هايش  شباهت

  
   نوشت يپ

 

 .277: 1353 ت،يهدا ← .1
  . 849: 1353 يت،هدا ←. 2
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 :اهللا صـاحبكار، تهـران    ، تصحيح ذبـيح ديوان حزين الهيجي .)1374(طالب   ابي  بن   حزين الهيجي، محمدعلي 
 .ميراث مكتوب

 .جاويدان :، تهرانشطدر خاطرة  .)1376(خرمشاهي، بهاءالدين 
 .طاليه :، تهرانفرهنگ سخنوران .)1372) (تاهباززاده(خيامپور، ع 
 . دانشگاه تهران :تهران، نامه لغت .)1373( اكبر  دهخدا، علي

 .علمي :جا  تصحيح جواد فاضل، بي اقليم،  هفت .)تا  بي(رازي، امين احمد 
كوشش منصـور ثـروت،    ، بهاللغات  غياث .)1363(الدين   شرف   الدين ابن  محمد بن جالل  الدين  رامپوري، غياث
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 .اميركبير :تهران
 .علمي :، تهراننقاب  دروغ شعر بي  شعر بي .)1372(كوب، غالمحسين   زرين

 .نگاه :، تهرانهاي ادبي  مكتب .)1389(سيدحسيني، رضا 
 .10 ش ،3 س پژوهي،  ادب ،»تزريق نوعي نقيضة هنجار ستيز طنزآميز« .)1388(شفيعيون، سعيد 
 گـزارش ميـراث،  ، »يتزريق در ادب كهن فارس ةبا چند نمون   هياهوي هيچ؛ آشنايي« .)1389(شفيعيون، سعيد 

 .38، ش 4 س
 .علمي و فرهنگي :كوشش محمد قهرمان، تهران  ، بهديوان صائب تبريزي .)1370(صائب تبريزي، محمدعلي 

 .فردوسي :تهران ايران،تاريخ ادبيات در  .)1369(اهللا   صفا، ذبيح
شركت سـهامي چـاپ و    :جا  الدين همايونفرخ، بي  ، تصحيح ركنتحفة سامي  تذكرة  .)تا  بي(ميرزا   صفوي، سام

 .انتشارات كتب ايران
 .سنايي :محسن آثارجوي، تهران ة، تصحيح و مقدمديوان ظهير فاريابي .)1388(فاريابي، ظهيرالدين 

 .سخن :، تهرانادبي در سبك هندينقد  .)1385(فتوحي، محمود 
 .فراگفت :، قمطنز در زبان عرفان .)1386(فوالدي، عليرضا 

 .سندي ادبي بورد :كراچي الشعرا،  مقاالت .)1957(اهللا   قانع تتوي، غالمعلي شيرين عزت
 .شادگان :، كاظم فيروزمند، تهرانفرهنگ ادبيات و نقد .)1380(اي . كادن، جي

 .مؤسسة انتشارات هجرت :، قمتذكرة سخنوران قم .)1370(مجاهدي، محمدعلي 
 .كتاب مهناز :، تهراننويسي  نامة هنر داستان  واژه .)1377(ميرصادقي، جمال، ميمنت ميرصادقي 

: جـا   ، بـا تصـحيح و مقابلـة وحيـد دسـتگردي، بـي      تذكرة نصـرآبادي ). تا  بي(نصرآبادي، ميرزا محمدطاهر 
 .كتابفروشي فروغي

 .تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي ،اثرآفرينان .)1384(محمدجواد نصيري، 
: اصـغر حكمـت، تهـران     ، تصـحيح علـي  النفـايس   تـذكرة مجـالس  ). 1363(الدين عليشير   نوايي، ميرنظام

 .خانة منوچهري كتاب
 .دانشگاه تهران :، تهرانهجو در شعر فارسي .)1380(نيكوبخت، ناصر 

 .اساطير :آبادي، تهران  تصحيح محسن ناجي الشعرا،  رياض .)1384(واله داغستاني، عليقلي 
 .چاپخش :، ترجمة امين مؤيد، تهرانتاريخ اجتماعي هنر .)1372(هاوزر، آرنولد 

 .اميركبير :تهران الفصحا،  مجمع .)1339(خان   هدايت، رضاقلي
 .نا  بي :جا  ، بيگلزار جاويدان .)1353(هدايت، محمود 

 .نيلوفر :، نجف دريابندري، تهرانوداع با اسلحه .)1376(ارنست همينگوي، 


