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چکیده
اي با بافـت سـنتی و   نان، چگونگی سرایش شعر توسط زنانِ شاعر در جامعههاي تاریخ شعر زیکی از شگفتی

اي که زنان در آن حق دستیابی به سواد و دانش را نداشتند ولـی همزمـان بـا مـردانِ     کننده است، جامعهمحدود
ناشـناس  انـد و برخـی   اند! در گذار تاریخ شعر برخی از آنها به شهرتی نه چندان در خور رسیدهشاعر شعر سروده

ترین زنان شاعر در تاریخ ادبیات فارسی شاعري است با تخلص حیران که همزمـان بـا   اند. یکی از ناشناختهمانده
زیست. او نخستین و تنها زن شاعر دوزبانه است که نسخۀ ق) در آذربایجان می13دورة پادشاهان قاجاریه ( سدة 

بیت آن به 430بیت شعر که 3580ست. دیوانی حدود موجود اخطی منحصر به فرد دیوان شعر او با خط شاعر
ماننـد اسـت.   بیت آن به زبان فارسی است. این ویژگی زبانی در تـاریخ شـعر زنـان بـی    3150زبان ترکی آذري و 

سـپردگی  مایۀ اشعار او عشق، جدایی و انـدوه دل سرایی است که بناز شاعران سبک بازگشت ادبی و غزلحیران 
هاي سبکی، زمینۀ معنایی، محتواي اشـعار  شناختی اشعار او، ویژگین شاعر و نقد ادبی و جامعهرفی ایاست. با مع

جایگاه و سهم این شاعر در تاریخ شـعر زنـان   از این رهگذر شود وغنایی و نظام اندیشگی او توصیف و تحلیل می
د.گردمیمشخص 

، شعر زنان.  اجاررة قحیران دنبلی، شعر فارسی، شعر ترکی، دو: هاهکلیدواژ

11/2/94تأیید نهایی: 7/8/93تاریخ وصول: 
r_karachi@yahoo.comEmail:*.
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مقدمه  -1
یـا خـواهر   )1378:256ریاحی؛1344:96رامیان خان کنگرلوي دنبلی (حیران دنبلی دختر کریم 

) و ساکن حوالی شمال ارس بـود  1377:807آبادي؛ دولت1988:3یوا (نقیکریم خان کنگرلوي دنبلی
ق کـه منجـر بـه    1228تا 1218هاي لهاي ایران و روس در حوالی ساکه پس از نخستین دورة جنگ

شکست ایران و از دست رفتن بخشی از سرزمین ایران در شمال رود ارس شـد، از حـوالی نخجـوان بـه     
السـلطنه  همراه خانواده و طایفۀ خود به جنوب ارس مهاجرت کرد. پدرش به دیدار عبـاس میـرزا نایـب   

کیلومتري ارومیه بود به عنوان تیول 18ه در عباس میرزا روستاي خانقاه سرخ یا قزل خنیه را ک«رفت. 
-96: 1344رامیـان  (».خان واگذار کرد و خاندان کنگرلوي دنبلی از آن زمان ساکن آنجا شـدند به کریم

: 1314تربیـت  (دانندتولد حیران اختالف نظر وجود دارد. برخی او را زاده تبریز میدر بارة محل)101
) 1344:96رامیـان (. داننـد هاي نادره گفتـار ارومـی مـی   ان  و از شاعره) بعضی او را از اهالی نخجو126

پژوهشگر دیگري اعتقاد دارد چون حیران از خاندان دنبلی است و دنبلیان بـا خـوي پیونـد ناگسسـتنی     
) حیـران خـود در بـارة    506: 1350آقاسی(ویی است ولی در نخجوان زاده شدهدارند، حیران دنبلی خ

ه است:          اش سرودنسباصل و

ــد ورا حســب ز عزیــزان نخجــوان    خـان دنبلـی اسـت   نسـب ز کـریم  او را ولیباش

ۀ زنـدگی او بـوده و ایـن احسـاس جـدا     تـرین حادثـ  مهاجرت او از شمال ارس به جنوب ارس بزرگ
اج تـوان احتمـال داد کـه ازدو   افتادگی از یار و دیار در تمام اشعار او وجود دارد. از یکی از اشـعارش مـی  

کند:  نامناسبی داشته که در غزلی آرزوي جدا شدن از همسر را می

ــی   ــی م ــه ک ــا ب ــدم  ت ــو در بن ــی ت کش
ــان   ــی غلیـ ــنه بـ ــم گرسـ ــنه و هـ تشـ

ام بـــه قضـــامـــن نـــدانم چـــه کـــرده
ــودم     ــال خ ــه ح ــین ب ــایی چن ــه جف ب
ــوم  ــا خـــالص شـ ــه تـ ــر برانـــی کـ گـ

نیســــــتی راســــــتی خداونــــــدم
نشــانی بــه گوشــه تــا چنــدم    مــی

ــین   ــت چن ــه دام ــه ب ــدمک ــر افکن س
ــی  ــاه مـ ــدم گـ ــی خنـ ــریم و گهـ گـ

ــندم    ــو خرسـ ــز از تـ ــدا نیـ ــه خـ بـ

قمـري در 1247یـا 1244گیـر سـال   شـعرحیران مسـتند شـده وبـاي همـه     موضوع دیگري که در
آید.آذربایجان است که سندي موثق براي اثبات زمان زندگی شاعر به حساب می

ــدند   اي خـــدا شـــیعیان هـــالك شـــدند    ــاك شـ ــر خـ ــه زیـ ــان بـ نوجوانـ
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ــاالن   ــته و نـــ ــادران دل شکســـ مـــ
ــز ــه عـ ــان نـ ــه احسـ ــت و نـ اداري اسـ

ــدا ایـــن بـــال شـــدید شـــده     اي خـ
ــان     ــی پای ــت ب ــو هس ــم ت ــه رح چونک
ــا  اي خــــدا رفــــع کــــن بــــال از مــ
اي خـــدا نـــام تـــو هســـت غفـــور     
اي خـــــدا خـــــاطر شـــــه مـــــردان

مــــرده شــــویند بهــــر فرزنـــــدان   
ــرآن  ــالوت قـــ ــی را تـــ ــه کســـ نـــ
ــده  ــد شـــ ــق ناامیـــ از فـــــرج خلـــ
ــان     ــاطر ایشـ ــه خـ ــا را بـ ــش مـ بخـ

ات فرســــــت شــــــفااز شــــــفاخانه
ایــــن بــــال را ز شــــیعیان کــــن دور
ایــــن بــــال را بــــده بــــه دشــــمنان

هجري قمري کـه  1247زمان تولد و مرگ حیران مشخص نیست اما در تاریخ ششم ماه صفر سال 
ناصرالدین میرزا فرزند محمد شاه قاجار و جهان خانم مهد علیا زاده شد، حیران به مبارك باد تولد ایـن  

( ناصرالدین شاه) شعري سرود و براي مهد علیا فرستاد:دفرزن

ــر او   ــا بــ ــالل تــ ــواهم از ذوالجــ خــ
ناصــــــرالدین را شــــــود ناصــــــر  

ــان  ــد احســـ ــوبرو کنـــ ــر خـــ پســـ
ــردان    ــرور مــ ــاهان،  ســ ــاه شــ شــ

چهارده ،هجري قمري که به مهاجرت اجباري تن داده1218رود حیران در حوالی سال میاحتمال 
و نامزد داشته و این مهاجرت اجباري او را براي همیشه از نامزدش جـدا کـرده   ساله بوده، ازدواج نکرده

است. این رویداد تأثیرگذار چنان بر زندگی او سایه انداخته که بارها آن را مضمون شعرش کرده است:

شکایت دوستان امشبز بخت خویشتن دارم 
حسرترابودایندلمبودمشادمانوصلشبه

وصل آن دلدار مه پیکرامیدم برید ازچو

امشبجوانآنهجرزارم زتنسوزدمیکه
سان امشبپروانهبگردم دورشمع قد او

بادخزان امشبزدکهگلزار وجودم گوبه

هجري قمري باشـد. زمـان   1204تا 1200رود تولد حیران حوالی سال هاي بدین ترتیب گمان می
موقع وفـات هشـتاد سـال    از خویشان او شنیدم که در «مرگ او نیز مشخص نیست. تربیت نوشته است:

لـی شـاه،   فتحع(به استناد اشعارش که در زمان سـه پادشـاه قاجـار   )126: 1314تربیت »(.داشته است
1280تـا  1270هـاي  توان حدس زد که در فاصلۀ بـین سـال  ) زنده بوده، میمحمدشاه، ناصرالدین شاه
هـاي نـود قـرن    وي در سال«در این باره نوشته است: »یواقین«گذشته است.هجري قمري در تبریز در

نقی یوا (در تبریز وفات یافته استق] 1267[ 1850هاي پیش از هیجدهم در نخجوان متولد و در سال
ایـن بـا واقعیـات موجـود و بـه ویـژه پیـري        :« نویسدمیمخالفت با این نظر در »عرفانیان«) 3: 1988
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) از 157: 1389عرفانیـان  »(.سـازگار اسـت  بارها به آن اشاره کـرده اسـت نـا   هایشحیران که در سروده
. نـام واقعـی او مشـخص نیسـت. در شـعر      نشینان اطالعات اندکی وجـود دارد زندگی او چون دیگر پرده

هـا  کرد. این تخلص در شعر معمول بود و نام دو شاعر مرد بـا ایـن تخلـص در تـذکره    حیران تخلص می
. احتمـال  1ضاي یزدي متخلص به حیران که دیوان شـعر او موجـود اسـت   جمله غالمروجود دارد از آن

دارد نام واقعی او جیران باشد و این گمان به سبب فراوانی این نام در آذربایجان است که نـامی معمـول   
شـد.  براي زنان بوده و او با احساسی شاعرانه و بار زیباشناسی حیران، جیران را به حیران تبدیل کرده با

البته باید بر این نکته تأکید کرد که در تمام صفحات نسخه جاي ابهامی براي تخلص او وجود ندارد و او 
است:ص خود را در بیتی چنین ثبت کرده خود صراحتاً تخل

ــی خواهــد شــود فــداي تــو اي شــاه اولیــا      ــران دنبل ــو حی ــز ت ــا صــدق دل کنی ب

هاي کرد بودنـد  اي از خانطایفۀ دنبلی بود. دنبلی طایفهانتساب او به دنبل به این سبب است که از 
اي از آذربایجان( خوي، تبریز و سلماس) را بر عهده داشـتند و داراي منصـب   که حکومت محلی منطقه

هاي داخلـی نـاآرام بـود. در جنـگ     بیگلربیگی بودند. در آغاز دورة قاجاریه این منطقه به سبب درگیري
خان دنبلی حـاکم  کست خورد، دولت مرکزي عملکرد سیاسی ضعیف جعفرقلیایران و روس که ایران ش

شـاه بـراي   عهـد فتحعلـی  آذربایجان را زمینه ساز این شکست دانست. به همین سبب عباس میرزا ولـی 
خـان دنبلـی رویـارو شـد و او را     قلیگسترش و تثبیت اقتدار دولت مرکزي در سلماس با نیروهاي جعفر

). 12: 1388خاندان دنبلی در خوي و آن نـواحی پایـان داد ( میـر جعفـري     شکست داد و به حکومت
غـزل  333بیت که شامل 3588کارترین زنان شاعر ایرانی است با دیوانی حدود حیران دنبلی یکی از پر

قصیده غـزل و  2قصیده،5قطعه، 3ترکیب بند، 2مسمط، 8مثتوي، 16مستزاد، 2رباعی، 68فارسی، 
که شامل چند غزل، مخمس و ترجیع بند است.شعر ترکی41

مشخصات نسخه خطی دیوان حیران و رونوشت آن  -2
در انستیتوي آثار خطـی علـوم   M-217دیوان حیران خانم. نسخه اصل به خط شاعر با شمارة -2-1

در بـاکو توسـط آذربایجـان    2002آذربایجان، محمد فضولی موجود است. عکس همین نسخه در سـال  
صفحه.299ی علملر آکادیمیاسی محمد فضولی آدینا الیازماالراینیستیتوتو منتشر شده است .ملّ

خودتصفاتشأنوگیبزر/  خودتبذاتیالهیاله: آغاز
زوربیدائکودیقلبتیهمانیم/  ابلهانعلمبحثبداصوالنصوتلحن: انیپا

بـه فـرد بـه منحصـر ۀنسخنیا«:استآمدهسینودستنیاآغازدرینخجوانمحمدۀنامهیهددر
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-ریـ ميآقـا يشوروجانیآذربايجمهوردولتوقتسیرئبهیشمس1324بهشتیارددررانیحخط
.»شددادههیهداوفرباقریمجعفر

و. عنوان: دیـوان حیـران خـانم دنبلـی (ترکـی     2679شماره نسخه خطی کتابخانه ملّی تبریز .-2-2
صـفحه. کاتـب محمـد    301ي.قمـر 1364مطابق غره شهر ذیحجـه الحـرام   خورشیدي1324فارسی). 

اي که به خط خود حیران خانم بود استنساخ شده است.ه نخجوانی از روي نسخهزادحسین حمزه
خودتصفاتشأنویبزرگ/  خودتبذاتیالهیاله:  آغاز

وسـت یبوصـد یسوهـزار مـاه آبـان شانزدهمخیتاردریدنبلرانیحوانیدکتابشدتمام: انیپا
محمـد سـنده ینويقمرچهاروشصتوصدیسوهزارالحرامحجهیذشهررهغمطابقيدیخورشچهار
].داردفراوانيهایبدخوانواستمغلوطاریبساستنساخنیا[.ینخجوانزادهحمزهنیحس

. 4277یلم شـمارة  صـفحه، میکـروف  56، 3980.نسخۀ خطی کتابخانه دانشگاه تهران . شـماره  -2-3
اي اسـت از غزلیـات   بیت. عنوان: دیوان حیران [ایـن نسـخه گزیـده   900مردف به حروف تهجی، قریب 

غزل.]114فارسی حیران با 
میالرحالرحمناهللابسمرانیحاتیغزل: آغاز
ماۀوانیددلحالزآگاهشود/  ماۀجانانبهعرضکندکهراماجان

تـويرسواشدهرانیحنوایب/  زنهیتکوصلتبزمدریمدع: انیپا

پیشینۀ پژوهش-3
اي کـه  اي با عنوان آثار نسـوان از نویسـنده  نخستین مأخذي که به شرح حال حیران پرداخته مقاله

السلطنه و مادر و خـواهر او را مـدح   نوشته است. حیران، عباس میرزا نایبمعرفی کرده و» و.ن«خود را 
)311-1307:307(و.ن.ز عباس میرزا درگذشته و تاریخ تولد و وفات او مشـخص نیسـت  کرده، پیش ا

) پـس از او عـالء  126: 1314.(تربیت تري آمده اسـت شرح حال مفصلدانشمندان آذربایجان در کتاب 
شرح احوال حیران و پدرش را نوشته است و در همـین مقالـه   ارمغانبیگلربیگی) در مجله (الدین تکش

روزنامه هفتگی رضائیه براي نخسـتین بـار شـرح حـال     85شمسی در شماره 1312که در سال نوشته 
حیران خانم را نوشته است [روزنامه هفتگی رضائیه در دسترس نیسـت] او نوشـته اسـت کـه در سـال      

آزادگـان منتشـر کـرده اسـت [در دسـترس      ۀروزنامـ 5، شماره 9مجدداً همان مقاله را در سال 1313
آثـار منتخـب حیـران    ش  1324م / 1945نخستین بار در سـال  ). «126-120: 1352ش(تکنیست]

به زبان ترکی آذري از طرف انتشارات انجمن روابط فرهنگی ایران و شوروي در باکو منتشـر شـد.   خانم
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تشـارات  ) توسـط ادارة ان 1961(نشر براي بار دوم و ده سال بعـد به وسیلۀ آذر1951ین اثر در سال هم
اثـر کشـاورز صـدر    از رابعه تا پـروین در کتاب 1334) در 5: 1988(نقی یوا »بار سوم منتشر شدبراي 

بزرگـان و سـخن  بار دیگـر در کتـاب   )115: 1334.(کشاورزصدر نامه مختصر حیران نوشته شدزندگی
ه شده شرح احوال این شـاعر آمـد  منتشر1344توسط رامیان و دیگران که در سرایان آذربایجان غربی

پـس از آن  )506: 1350آقاسـی  (.از او یاد کرده اسـت تاریخ خوي) آقاسی در 96: 1344(رامیان است.
در ایـن  )274: 1372ریـاحی (.به زندگی حیـران اشـاره کـرده اسـت    تاریخ خويمحمد امین ریاحی در

در ب جیبی مصـوري  ش کتا1367م /1988از حیران نوشته شده است. در سال اينامهها زندگیکتاب
اي جنت نقی یوا در باکو منتشر شد که نمونهۀبا مقدمبرگزیدهحیران خانم ، اشعارصفحه با عنوان 142

اي از الهـی وحیـد گزیـده   نیـز حسـین فـیض   1368). در سال 1988نقی یوا از شعر هاي فارسی اوست(
)1368اللهـی ض.(فیهاي ترکی ایشـان اسـت  را در تبریز منتشر کرد که بیشتر غزلدیوان حیران خانیم

مـرداد  کلـک »(حیـران در سـایه  «مشرف با عنـوان  اي است با رویکردي ادبی که مریممنبع دیگر مقاله
اي که مسعود عرفانیان با نامهاي دیگر با رویکردي زندگینوشته و مقاله)129-125، ص 53، ش 1373

) در سـال  170-153: 1389م عنوان حیران خانم دنبلی و با استفاده از منابع ترکی نوشـته اسـت(مقد  
)فوتوفاکسمیله(برگردان، باکو، دیوان خطی حیران خانم به صورت نسخهدر جمهوري آذربایجان2002

گمـان  ی علملر آکادیمیاسی محمد فضولی آدینا الیازماالر اینستیتوتو منتشر شد، بیتوسط آذربایجان مل
چـاپ  هاي دیگري در دست است که تا کنون بـه ژوهشهاي فرهنگی باکو در بارة حیران پریزيدر برنامه
ا در ایران تا کنون پژوهشی جامع در مورد شعر و جایگاه او به عنـوان شـاعري ایرانـی انجـام     امنرسیده. 

.نشده و دیوان سه هزار و پانصد بیتی او تصحیح نشده است

ضرورت پژوهش  -4
و تمرکز بر شعرهاي ترکی او، نشـان دهنـدة   چاپ آثار حیران دنبلی در جمهوري آذربایجان و توجه

سنت توجه به هنرمندان در آن دیار است و از سوي دیگر نتیجۀ کوتاهی و قصور ما ایرانیانِ فارسی زبان 
اي بود که شاعري دوزبانه که تسلطی در ادب فارسی و مهارتی در ناشناس ماندن اوست، پس این وظیفه

ان شاعر ایرانی فارسی زبان و سپس آذري زبـان بـه جامعـۀ ادبـی     در زبان آذري داشته را نخست به عنو
چنین ناشناخته نماند.،سال از مرگ او می گذرد160بشناسانیم تا شاعري که حدود 

روش پژوهش  -5
تجزیه و تحلیل انتقادي شعر با رویکرد زیباشناسی در دو حـوزة شـکل و محتـوا،  شـناخت شـعر را      
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شعر به طور مستقل و همچنین در مقایسـه بـا اشـعار گذشـته و دورة او     سازد تا ارزش هنري ممکن می
درك و میزان مؤثر بودن شعر در جریان ادبی روشن شود. نقد درون متنـی اثـر ادبـی و نادیـده گـرفتن      

د گمـان بررسـی کـاملی نخواهـد بـود، از ایـن رو عـالوه بـر نقـ         رابطه شعر و شاعر با جهانِ پیرامون بـی 
شناختی به رابطۀ متقابل ادبیات و جامعه و بـه عبـارتی مـتن و زمینـه     ویکرد جامعهزیباشناسی شعر با ر
اجتماعی را در اشعارحیران که مبتنی بر عینیـت  پردازیم تا بازتاب اوضاع تاریخی ـ  تاریخی تولید اثر می

.اند نشان دهیمو تجربه

حیران کیست؟-6
اي که زنان به ندرت امکان ورود به جهان شعر را هغزالی) رمیده از دنیاي تنگ زنانه در زمانجیرانی(

ق) در 1249-1202زمان با عباس میرزا نایب السـلطنه ( بود و همتند. او زنی شاعر در دورة قاجاريداش
اي خاص از جامعه اي با فرهنگ سنتی بود و به طبقهگرا در جامعهزیست. او شاعري سنتآذربایجان می

تعلق داشت.
ــی پادشــاهان قاجــار، دورهســال151در طــول  ــا پادشــاهی آحکمران خــان در محمــداغــاي کــه ب

48ش بـه پایـان رسـید،    1304م/1925ق/1344شاه قاجار در م آغاز شد و با عزل احمد1779ق/1193
تن از این زنانِ شاعر به دربار قاجاریه تعلـق داشـتند. در نظـام اجتمـاعی     32زنِ شاعر شعر سرودند که 

ظامی سنتی، متحجر و طبقاتی بود، تنها زنان اشـراف و دولتمـردان حکـومتی امکـان     دورة قاجاریه که ن
سوادآموزي یا ورود به دنیاي شعر را داشتند و طبقات دیگر اجتماعی به علت مشکالت اقتصـادي غـرق   

هاي اجتماعی مرفه بـود. از جملـه   در گذران زندگی مشقت بار خود بودند و شعر و هنر اغلب خاص الیه
زند، ش دختر بدرخان زند، دلشاد، حاجیهتاج الدوله)، نو(سرودند، طاووس خانمرباري که شعر میزنان د

السـلطنه (مـاه   همسران فتحعلـی شـاه، قمر  زند از غباجی دختر حاکم قراباغ و مستورهعشرت شیرازي، آ
ار، شـاهزاده  (والیه)، عصمت قاجـار، عفـت قاجـ   خانمجهان قاجار)، حسن جهان(خانمتابان خانم)، زبیده

، عفـاف،  بیگم طبیه قاجار، شاه بیگم (ضیاء السلطنه)، هالل، سلطان از دختران فتحعلـی شـاه و صـاحبه   
خـانم، ملـک قاجـار،    ملک جهان خانم)، قمر قاجار، گلین(هاي فتحعلی شاه، مهد علیاخاور خانم، عروس

-خانم کوچک، فروغم قاجار، خانبیگخان قاجار، عصمت(فخرالدوله)، گوهر دختر موسیرخسار خانمماه

خانم، فخرالملوك، آغاکوچک، شادي، سلطان بسطامی و ملولی شیرازي که یا وابسـته  الدوله، زهراسلطان
سببی یا نسبی شاهان قاجاري بودند. از زنان شاعر این دوره که از طبقات دیگر اجتماعی بودنـد رشـحه   

ده قاهانی، مستوره کردستانی، عفت و عصـمت نـور   (صاحب)، حیران دنبلی، حمیاصفهانی، شهناز دنبلی
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خانم، طایر تهرانی، حمامه کرمانی، طوبا شـیرازي، درةالعلمـا   روحانیه بشرویه، گوهرمحلی، صنعت الري، 
.ار اندکی از آنها باقی مانده استکه برخی  دیوان دارند و برخی دیگر اشعو...

هـاي اجتمـاعی و   حضور اندك زنان در فعالیتترین عامل شرایط اجتماعی و نگاه جنسی به زن مهم
شدند. در آثار مکتوب فارسـی نیـز   هایی غیر از نقش خانگی ظاهر میهنري بود و زنان به ندرت در نقش

تر از مرد قرار داشتند و طبیعی است که چون در فرهنگ گذشته طبق خواسـتۀ  زنان در جایگاهی پایین
اند تجربه و احساس خود را حتی در شعر بیان ندرت توانستهاند به گروه فرادست و صاحب قدرت زیسته

برد. البته باید افزود که این ویژگـی در  به جنسیت شاعر پیتوانکنند. چنانکه حتی از غزل عاشقانه نمی
و در تمام اشعار زنان شاعر یکسان نبوده و از آغاز قرن سیزدهم هجري قمري بـه  هاي تاریخیتمام دوره

رنگ شده است. حیران دنبلی از جمله زنانِ نادري است کـه  آشـکارا   گی در شعر زنان کمتدریج این ویژ
جنسیت خود را در شعر بیان کرده است.

شـــاهان جهـــان بـــه گـــنج نازنـــد    -

ــا - ــو اي شــاه اولی ــداي ت خواهــد شــود ف

ــازم   ــو نـ ــزي تـ ــه کنیـ ــم بـ ــن هـ مـ

بـا صـدق دل کنیـز تـو حیـران دنبلـی      

سراید:یا در غزلی شخصی می

ــا هــزار عــزت و شــان - ایــا نســیم صــبا ب
بــه خــدمتش چــو رســی از ره وفــا و کــرم
بگو کـه اي شـه خوبـان بـر انـدکی کاغـذ      

شــود کــه بفرمــایی تــا کنیزانــتچــه مــی
مهجــورهبگیــرد انــدکی کاغــذ بــراي    

ــاتون    ــاج اي خ ــا ز احتی ــالص نم ــرا خ م

ز بعـد حمــد و ثنــا اي نسـیم فــرخ فــال  -

ــرور    - ــا س ــو ای ــاگوي ت ــه ثن ــنم کمین م

بیــــا بنگــــر ایــــا جانانــــۀ مــــن    -
تـــویی یوســـف ولـــی بـــی روي ماهـــت 

ــاهزادة دوران    ــدمت آن ش ــه خ ــرو ب ب
پیــام مــن بگــذار و ســالم مــن برســان

ــی   ــاج ب ــرا احتی ــت م ــاده اس ــانفت پای
نوکران بفرستند به نزد سینک خـان به

ــیه  ــام حاشـ ــوان تمـ ــامی الـ دار و تمـ
هجـران خـدایت از خالص نمایـد که تا

خدمتش برسـان بهاش رامخلصهسالم

به غیر لطـف تـوام نیسـت ملجـأ دیگـر     

طلعـــت و فرزانـــۀ مـــن  بـــت مـــه 
چــو زنــدان گشــته بــر مــن خانــۀ مــن

با آن که زن بودن شاعر با شواهدي که در اشعار او وجود دارد قطعی است، اما اشعار دینی و آیینـی  
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شود:ز میاو شباهت فراوانی به اشعار مردانه دارد. دیوان حیران با مناجات آغا

ــودت  ــه ذات خـــ ــی بـــ ــی الهـــ الهـــ
ــم   ــت قســـ ــه پیغمبرانـــ ــی بـــ الهـــ

بزرگـــی و شـــأنِ صـــفات خـــودت   
بــــه راه خــــود و رهروانــــت قســــم

نگاه و زبان شاعر در این اشعار با سرودة مردان شاعر همانند اسـت و گـویی مـرد و زن  بـه صـورتی      
أثیر چندانی ندارد. البتـه شـرایط   تگویند و جنسیت شاعر در این گونه اشعار یکسان با خداوند سخن می

تأثیر نبوده و از ایـن روسـت کـه    اي مردساالر و نوع شعر فارسی در این همانندي بیاجتماعی در جامعه
انـد، از آن جملـه رضـا براهنـی     تقلیدي بودن شعر زنان اشاره کـرده اغلب پژوهشگران به مردانه بودن و

نه از مرد سخن نگفته است، یعنی شعر فارسی به علـت   اي عاشقاپیش از فروغ هیچ شاعره«شته است: نو
: 1372جاللـی »(تاریخ مذکري که بر فرهنگ اجتماع حاکم بوده شاعرة عاشـقی بـه خـود ندیـده اسـت     

کردند و طبیعـی اسـت   ) البته این ویژگیِ فرهنگ ایرانی است که شاعران از بیان حال خوداري می485
سارت هنجارشکنی نداشتند و حتی در غزل عاشقانه هماننـد  که در اوضاع فرهنگی گذشته زنان شاعر ج

هاي عاشـقانه توسـط مـردان و زنـان شـاعر      سرودند. اما در همین فرهنگ زیباترین غزلمردان شعر می
اند و خوشـبختانه نیمـی از آنهـا زیـر     بیان کردهدر حد اعال عشق و احساس و عاطفه را کهسروده شده 

اي بـه روي زن  اي زیست که جز پنجرة خیال، هیچ دریچـه حیران در زمانه. اندهسایۀ عرفان ماندگار شد
باز نبود و تنها در شعر توانست احساس و عاطفۀ خودرا باز گوید و با باد صبا که مصاحب و پیک او بـود،  

بارها سخن گفت.

در دورة قاجاریه انشرایط فرهنگی زن-7
ها یک الگو داشت و آن پرده نشـینی و  ن در طولِ قرنجایگاه و نقش سنتی زن در جریانِ تاریخ ایرا

اي سـنتی و  خدمت بود که در تمام طبقات اجتماعی مرسوم بود. جامعه ایران در دورة قاجاریـه، جامعـه  
) و آن سـه درصـد   291: 1342(شـمیم  .سـواد بودنـد  درصد مـردم آن بـی  97بود که حدود ماندهعقب

نوشتن فارسـی در حـدي انـدك بودنـد و دسترسـی بـه       خواندن وباسواد، اغلب قادر به خواندن قرآن و
اي نداشـتند.  آمـوزش بهـره  دانش زمانۀ خود را نداشتند و از طبقـۀ دربـاري و روحـانی بودنـد. زنـان از     

هـاي روحـانی ایـن    فرستادن دختران به مکتب خانه مرسوم نبود و تنها براي دختران درباري و خـانواده 
زنان در حوزة عمومی و جامعه نقشی نداشتند. زندگی آنها به وظایف خانگی و امکان در خانه فراهم بود.

گذشـت، بـا   ریسی و تهیه لبنیات و آب میبافی، پشمبافی، پارچهخدمت به خانواده و صنایع دستی، قالی
شد. سرگرمی زنان شهري در بیرون خانه، رفـتن  وجود این سهم و نقش آنها در اقتصاد نادیده گرفته می
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بـود. اغلـب زنـان غـرق در     و ماننـد آن و زیـارت مـذهبی و مراسـم  ، خانه خویشاوندانحمام عمومیبه
مشکالت زندگی و باورهاي خرافی بودند و مردان به رسم زمانه و در فرهنگ سنتی، زنان را در جایگاهی 

طور کلی زنان آوردند. بهوجود میشماري براي آنها بههاي بیکردند و محدودیتپست و فروتر تصور می
هاي مردانه از رفتـار و  پذیرترین قشرهاي اجتماعی بودند و برداشتم در خانه و هم در جامعه از آسیبه

ذوق وآمیز بود. تنها مـأمن زنِ باسـواد بیـان احسـاس و    باورها توهینکننده وکردار و گفتار زنان تحقیر
ها وجود دارد، چنین زنانی نادر بودند در تذکرهاستعداد از طریق شعر بود و اگر نام و شعر بعضی از زنان

ست.ااي از آنهادر شرایط استثنایی قرار داشتند و حیران دنبلی نمونهو

هاي زنانه در شعر حیرانمؤلفه-8
هاي شعر حیران بیان احساسات زنانه است که در شعر شاعران زن نادر است. تصـویر  یکی از ویژگی

سـرزمین در دورة قاجاریـه و در   آناي از شـرایط زنـدگی زنـان    اعر در شعر نمونـه کردن زندگی خود ش
در چهاردیواري خانه و خدمت به دیگران گویی هـیچ کـار دیگـري در    خدمتفرهنگی است که زن جز 

دهنـده اسـت، و از   هاي شخصی در شعر از سویی بسیار مـؤثر و آگـاهی  جهان ندارد، بازگو کردن موضوع
دهد و رفتار فرهنگـی زنـی شـاعر را    زندگی زنی متفاوت را در دورة قاجاریه نشان میسوي دیگر شرایط

زنی که در جامعۀ سنتی از آن بیم ندارد که احساسات عاشقانه خـود را در ؛گذارددر معرض قضاوت می
سرا که در دورة خود مسیري متفـاوت را طـی   شعر بیان کند، زنی سنتی، مذهبی، شاعر، باسواد، مدیحه

اي را با مخاطب در میان گذاشت که غریب بود. او در واقع غزالی گریخته از بند بـود کـه از   و تجربهردک
خود گفت:

کشم محنت هجران تـو را کو که طاقتی-

امشبدوستان شکایت دارمخویشتنزبخت -

بگذرد از نه فلکگردون رسد بر چرخ می-

نکشــیده بــه بــرم ســرو خرامــان تــو را

امشبجوان ز هجر آن زارم سوزد تن میهک

طـرف هرفغان ازوجوان آهجفاي آناز

سپردگی است و نیمی از دیوان اشـعار او انـدوه عاشـقانۀ زنـی     اشعار حیران دلاصلی و غالب مایۀ بن
ا شـعر حیـران غنـایی اسـت امـ     .گویـد میمالل خود بازهاي خویش را از زندگی پرشاعر است که تجربه

توان شرایط زیست هاي عینی او میگرایانه به معناي تمامیت آن را ندارد بلکه از توصیفماهیتی ذهنیت
و جامعۀ پیرامونی او را شناخت زیرا شعر او مبتنی بر تجربه و عینیت اسـت. بـا توجـه بـه بسـتر تولیـد       

ت خـود اوسـت.   اشعار، مضمون شعر حیران محدود به عشق، هجران، قصۀ دل و بـه طـور کلـی موقعیـ    
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ک زن در محیطی هایی عادي و جزئی از جنس مسائل شخصی و خصوصی که حکایت از جهانِ یموضوع
کنـد و جـز ایـن    توصیف میخانه ت زندگی زن را در اندرونی روزمرة زندگی که واقعیبسته دارد. مسائل 

ی محـدودي داشـت و   بینرود. طبیعی است که زن با توجه به شرایط فرهنگی آن زمان جهانانتظار نمی
هاي زبانی و نوشتاري او از ا با بررسی ویژگی. اماي از آنِ خود را نداشتبیان سخنی یا ابراز اندیشهامکان

توان تشخیص داد که به اعتبار اي را در شعر حیران میهاي زنانهنظر آوا، واژگان، نحو، صور خیال، مؤلفه
اند. زن بودنش، سرشار از عواطف زنانه

بیان احساس -8-1
امشبدوستان شکایت دارمخویشتنزبخت -
حسرترا بود اینشادمان بودم دلموصلشبه

شـب وفرقـت تـو گریـه روز   شغلم شـده از - 

جوان امشـب آن ز هجرزارمتن سوزدمیکه
امشبساناو پروانهقد شمعبگردم دور

مشـا ورخت ناله صـبح هجرکارم شده ز

زنۀمضمون مورد عالق-8-2
ــی  ــابم ب ــوبنگــر کــه چســان در تــب و ت ت

ــی ــورمــن ســوزم و ب ــو اي شــعلۀ ن روي ت
تـو ناید شب غـم بـه دیـده خـوابم بـی     
تــوپروانــه صــفت در اضــطرابم بــی   

واژگان و نوع بیان زنانه -8-3
ز درد هجر تو جان دادنش نزدیک شد جانـا -
و حیرانخوبان فقیرم عاجزایا اي سرور-
بــس کــه گشــته ســیاه ایــن رویــم      -
ــن تــو را قربــان     - ــه چنــین اســت م ن
هـــم جـــان بکـــنم فـــداي رویـــت    -
ــی- ــس   ب ــیچ ک ــدارم ه ــر ن ــم دیگ کس

زارم مـدارا کـن  با این دل گردم بیاسرت
نباشد غیر نقد جان به راه تو نثـار مـن  
ــویم    ــود گـ ــرض خـ ــه عـ ــوانم کـ نتـ

ــان  با ــه نیکویــــ ــد جملــــ وفاینــــ
یـــــنم هـــــم درد و بـــــالت را بچ  

ــی   ــر ب ــدا ب ــن  اي خ ــداد ک ــان ام کس

و پیشوایان دین قسم به امامان شیعه -8-4
ــا  - ــاه دانــ ــق شــ ــه حــ ــدا بــ خداونــ
دوام دولــت تــو خواهــد از خــدا حیــران -

ــا را    ــوم مـ ــارده معصـ ــق چـ ــه حـ بـ
بــه حــق احمــد مختــار و ســاقی کــوثر

شرایط زندگی خود و زنان دیگر-8-5
ــدم کشــی تــو در بنــدم  تــا بــه کــی مــی    ــتی خداونــــ ــتی راســــ نیســــ
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غلیــــانتشــــنه و هــــم گرســــنه بــــی
ــرده   ــه کـ ــدانم چـ ــن نـ ــا مـ ــه قضـ ام بـ

نشـــانی بـــه گوشـــه تـــا چنـــدممـــی
ــدم    ــر افکن ــین س ــت چن ــه دام ــه ب ک

سبک بازگشت و حیران -9
زدگی و خسـتگی  سبک بازگشت که در پی تحوالت سیاسی ـ اجتماعی دوران افشاریه و زندیه و دل 

ررات سبک هندي در شعر فارسی پدیـد آمـد، هـدفی جـز رهـایی شـعر فارسـی از        ها و مکیدگیاز پیچ
هاي زبانی نداشت. در دورة قاجاریه شاعرانی چند بـه پیـروي و تقلیـد از سـبک عراقـی و      سستی و بازي

خراسانی کوشیدند دنبالۀ شعر شاعران برجسته فارسی را بگیرند و با همـان شـیوة گذشـتگان بسـرایند.     
تـرین و  رچه در این سبک نوآوري وجود نداشت و اشعار عاشقانۀ زمینی زیبـایی در ایـن دوره بـا روان   اگ

ا در مقایسه با شاعرانِ برجستۀ ایران، شـاعرانِ ایـن دوره شـاعرانی    ترین زبان شعري سروده شد، امساده
، طبیــب ق) 1171-دعلی مشــتاق اصــفهانی(دوره را میــر محمــمتوســط بودنــد. بهتــرین اشــعار ایــن

اصـفهان  «انـد. ق) سـروده 1198-و هـاتف اصـفهانی (  ق) 1181-ق)، عاشق اصـفهانی( 1171-اصفهانی(
یـک بـاره روي از سـبک رایـج     ذوق قریحه و صـاحب نهضت جدید شد. دو سه تن مرد خوشکانون این
تافتند و به تتبع طرز و شـیوة اسـتادان پـنج شـش قـرن پـیش پرداختنـد و زمینـۀ پیـدایش          هندي بر

) در جغرافیـاي فرهنگـی آذربایجـانِ    1/13: 1375پـور آرین»(یندگان از خود بزرگتر را فراهم آوردندگو
شعر همان سبک بازگشت ادبی بود و حیران دنبلی شـاعري بـود کـه در دورة رواج    نیز جریان13سدة 

ک د علی مشتاق اصفهانی یکی از پیشـگامان سـب  ر میر محمشعر بازگشت به آن سبک شعر سرود و شع
بازگشت را تضمین کرد.

ببـارد آتـش  مشوش ز خوي تندتشده حزینمدل
اي شه امیدواریملطفتبه داریم چشموگانیم کمینه

امیدگاها امید دارم که بر جنابـت روا نـداري  

خاکسـاري بهام سختبالکش فتادهمن ز جورت اي مه 
ريقرامشتاق ز دلفگاري ز بیچنانکه گفته جناب

امیـدي امیـدواري  جفاکشان را شود مبدل به نا

حیران مصرعی هم از هاتف اصفهانی تضمین کرده است:

ــران   »اي فــداي تــو هــم دل و هــم جــان    « ــو حیـ ــن تـ ــه حسـ ــر بـ متحیـ

زبان شعر او به پیروي از سبک بازگشت ادبی، دنبالۀ همان سبک و شیوة قـدیم شـعر فارسـی بـود،     
یران اشعاري بـه اسـتقبال از رودکـی، سـعدي، موالنـا، حـافظ و فـیض        شاید به همین سبب باشد که ح

کاشانی سروده است. استقبال در شعر او جایگاه خاصی دارد.
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استقبال از مولوي:-
مولوي: بنماي رخ که باغ و گلستانم آرزوست

و درمـانم آرزوسـت  بیمار عشق یارم حیران:
ــت     ــراوانم آرزوس ــد ف ــه قن ــب ک ــاي ل بگش

ــالص از   ــتن خ ــت  گش ــرانم آرزوس ــم هج غ

منسوب به مولوي:
ــد    ــار درآم ــت عی ــکلی ب ــه ش ــه ب ــر لحظ ه

سرو سرافراز ز در چونکـه درآمـد  حیران: آن
ــد  ــان شــــــ ــرد و نهــــــ دل بــــــ
ــد  ــان شــــــ ــید عیــــــ خورشــــــ

استقبال از سعدي -
رودمیران کارام جانمآهستهساربانسعدي: اي

رودمـی یارم اي ساربان رحمی بکن بر من که حیران: 
جادو فریبمسلمانان فغان زان نرگسايسعدي:
فریاد از فراقو: اي مسلمانان فغان از هجرحیران

رودستانم میبا دلوان دل که با خود داشتم
ــرارم مــی  ــتن آن ســروقد صــبر و ق روداز رف

شکیبوآرامومن صبرازیک ره بردکاو به
فـراق بیـداد و ودادجـور او صـد  سوختم از

استقبال از رودکی-
ــی    ــد هم ــان آی ــوي مولی ــوي ج ــی: ب رودک
حیران: این مـه اسـت از آسـمان آیـد همـی     

ــی   ــد همــ ــان آیــ ــار مهربــ ــاد یــ یــ
ــی    ــد هم ــتان آی ــت از گلس ــل اس ــا گ ی

استقبال ازحافظ. دراشعارحیران بیشترین استقبال و پیروي از اشعار حافظ است.-
گله چندان که مپـرس دارم از زلف سیاهشحافظ: 

بار مپرسحیران: دارم از هجر رخت دیدة خون
حافظ: در همـه دیر مغان نیست چو من شیدایی
حیــران: آه آمــد بــه ســرم بــار دگــر ســودایی 
حافظ: اي فروغ ماه حسن از روي رخشان شما

زآه هجران شمادرد دوريسوخت جان ازحیران: 

سر و سامان که مپـرس ام بیزو شدهچنان که
ــی ــم ــم از غ ــرس کش ــرربار مپ ــو آه ش م ت

خـرقه جـایی گــرو بــاده و دفــتر جـایی    
ــر دل ــبتی ــوردهدوز عج ــاییخ ام از ترس

آب روي خـــوبی از چـــاه زنخـــدان شـــما
رب همـدم جـان شـما   لطف خالق بـاد یـا  

استقبال از شعر فیض کاشانی  -
چنـد آن یـارکو آن   فیض: هجران جانان تا به

کو دلدار کـو ام بر موي او دلدارحیران: دل بسته
وین شورش دل تا به کی دلـدار کـو دلـدار کـو    
ــو   ــدار ک ــو دی ــدار ک ــر روي او دی ــردم ز هج م
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شعر حیران هايویژگی-10
هاي خطـی  هاي معنایی، شباهتمطالعۀ شعر حیران به لحاظ صورت وهماهنگی لفظ و معنا، تناسب

دهـد کـه   ۀ معنایی، قالب و زبان نشـان مـی  و لفظی، تداعی مضمون ومعنا، ساختار بیانی و واژگانی، زمین
هایی عمومی و مشترك با دیگران دارد. بافت زبان شعر شعر حیران در صورت و محتوا ابهام ندارد، تجربه

اي فلسفی در شعرش بیان کند، معنایی پوشیده و اندیشهاو ساده است و خواننده با آن ارتباط برقرار می
و به همـین سـبب درك آن آسـان اسـت. شـعر حیـران از نظـر        شود و شعرش چند معنایی نیستنمی

هاي خالقانه صوري و زبـانی  یاب است. شعر او داراي زیباییمضمون و صورت داراي عناصري آشنا و زود
شود.هایی که به چند مورد آن اشاره میها و عیبنیست. شعري متوسط است با حسن

کاربردهاي متفاوت دستوري-10-1
دم مطابقه نهاد و فعلع-10-1-1

اســـــتاکثــــر شـــــیعیان رنجـــــور 
ــد      ــن بـ ــو ایـ ــراي تـ ــا بـ ــت جانـ هسـ
ــقان  ــاقالن و عاشــــ ــان و عــــ عارفــــ
عاشــق بــه فغــان آیــد و از هجــر کشــد آه

ــاه رخـــی کـــه هســـت در دهـــر هـــر مـ
شـد بلبل و گل از وصال یکدگرخوشـحال  

شدسیراب جهانخلقشـد  دور شراب ناب 

ــت  ــافور اسـ ــه کـ ــن نـ ــا را کفـ مردهـ
ــه هــم جوعیــب ــان ب ــدی حــدبــیرس

شــد از نــرگس جــادوي تــو   مســت
ــدمرغــان همــه در صــفحۀ گلــزار  بنال

شـــود بـــه جـــان غالمـــتخواهنـــد
هجران هنـوز و گریان از غم یک منم ناالن 

بیـدارکو بیـدارکو  شـد درخـواب همهیاران

کاربرد حرف اضافه یا پیشوندي که در سدة اخیر کمتر استفاده شده چون :-10-1-2
ــاره دلدر جحـــــ یم فرقتســـــت بیچـــ

خـرم مـدعی شـد از وصـال روي او    شاد و
ــاً  ــدردائم ــذاب  ان ــت و ع ــذاب اس ع

بریزد خون ناب از دیـدة حیـران هنـوز   می

» را«با معنایی معادل » از«کاربرد حرف اضافه -10-1-3
هرچند مـن نمـودم از خویشـتن فرامـوش    
بلبل چو دیـد رویـت بنمـود تـرك گلشـن     

تن فراموشسیمايمکن تو ازمنباري
قمري چو دید قدت کرد از چمن فرامـوش 

»به«به جاي » از«کاربرد حرف اضافۀ -10-1-4
ــی   ــرون م ــک ب ــوض اش ــت از ع ــدعاقب ــرس   آی ــه مپ ــران ک ــدة حی ــون از دی خ
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کاربرد فعل ماضی به جاي مضارع -10-1-5
ــت   ز هـــر گلشـــن کـــه آیـــد بـــر مشـــامت  ــت کام ــیرین گش ــر ش ــمیم مه ش

حذف-10-1-6
ــالص و آزادم  هــــم گنــــاهم بــــبخش کــــن شــــادم ــم خـ ــن غـ ــم از ایـ هـ

جایی ضمیرجابه-10-1-7
قلب صیادشدرباشدشرحمیکهصیديآنخوشدل شـادش خود باشدمعشوقازکهعاشقآنخوش

بالغیهايویژگی-10-2
تلمـیح، تضـمین، مراعـات النظیـر،     شاعر با کاربرد صنایع معنوي تشبیه، استعاره، تشخیص، کنایـه، 

ا در بیشتر موارد ایـن  انگیزي کالم افزوده است امتضاد و پیچش و گسترش گاه به زیبایی سخن و خیال
گونه صنایع تکراري است چون لب لعل، آهوي نگه، پشت چون نون.   

تشبیه- 1- 10-2
ر ز د   رغلتـان اسـت  لبش چون لعل دهـان پـ

در گشـت نماه ساخاك فتاده تومنم چو
روي مهــتچــو ابــر گریــه کــنم از فــراق 

ــرد   ــکین رم ک ــن مس ــت از م ــوان نگه آه

نگاهبـان گـوهر  حسن شده چونبه کنج
منم چو سایه فتاده تـو مهـروش سـیار   

زاري زارغمـت بـه  برق نالـه کشـم از  چو
جانِ حیران حـزین بـاد فـداي رمشـان    

مشخص نیست، چهار بار تکرار شده است.تشبیه دور از ذهن قد به شمع که وجه شبه قد و شمع 

تـو گردیـدن  قـد شـمع  که چون پروانه بر دور سرت گردم ز لطف خود پشیمانی بگو بر من

گاه تشبیه را با دو ادات تشبیه به کار برده:

ــه  وار بســوزبــه بــزم وصــل رخــش همچــو شــمعبـــه گـــرد قامـــت او گـــرد مثـــل پروانـ

اي به کار برده است که دریافت اند و کمتر استعارهآشنا و متداولها همه : استعارهاستعاره- 2- 10-2
معنی مجازي آن دشوار باشد.

ــن  ــاه م ــتم ــاد کــن  محن ــان را ی کش
همچــــو بلبــــل الل شــــد حیــــران زار

ــن    ــاد کـ ــا بنیـ ــذر وفـ ــتم بگـ از سـ
ــدامچــون برفــت آن  مــنســروگل ان
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ــت  ــهاز فراقــ ــاناي مــ ــلپیمــ گســ
ســــاي تــــو اي هــــالك زلــــف عنبر 

ــاده  ــی افت ــک دل شورش ــت در مل اس
شــــهالي تــــونــــرگساي اســــیر 

کنایه- 3- 10-2
بــا همــه جــرم بــا همــه گنــه کــاري      

گلگـون ریخـتم  که از رشک رقیبان اشکبس 
از آن غـــم در بـــرم دل برگرفتـــه اســـت

ــرداري    ــرده بـ ــه پـ ــود کـ ــل نبـ فصـ
از فراق روي او آبم ز سربگذشت حیـف 
ــت   ــه اس ــرم دل برگرفت ــالم دلب ــز ع ک

لنظیرمراعات ا- 4- 10-2
چه صفاست بوستان را گل و سرو و ارغوان را
بــه خــاك پــاي تــو ســوگند اي شــه خوبــان

من زار و ناتوان را بـه چمـن چـه کـار بـی تـو      
کــه از فــراق رخــت مــاه و ســال و لیــل و نهــار

مبالغه- 5- 10-2
از هجر تو ز بس که فغـانم بـه چـرخ شـد    

خون گریسـته من ز غمت از بس که چشم
تــو حیــران نــاتوان  از حســرت جمــال  

گردون گریسـته و چرخ بهچرخگردون به 
جیحون گریستهو نیل به نیلجیحون به

خونابه اشـک ریختـه گلگـون گریسـته    

تضاد-6- 10-2
ــرور    ــت السـ ــود بیـ ــزانم شـ ــت االحـ بیـ

ــوشــده زشــغلم ــت ت ــه روز و شــبفرق گری
چه عیب هست فـدایت شـوم مـن مضـطر     

ن مـن اي مهمـا گـر شـوي یـک لحظـه    
شامورخت ناله صبحهجرشده زکارم

که شاه اگر بکنـد بـر گـدا خـدا حـافظ     

تلمیح- 7- 10-2
هاي ملی است.هاي دینی، عشقی و داستانها و شخصیتاي به داستانتلمیحات او اشاره

ام دل رابه شوخ یوسف مصـري سـپرده  . 1
گاه مجنون حزین را به سوي دشت برد. 2
بـارم م هـر لحظـه فرو  رخ دلدارخون بی. 3
شد بر قد تو بنده صـد خسـرو پرویـزي   . 4
ــار   . 5 ــت گرفت ــن محن ــه ای ــق ب ــد وام نب
ــی    . 6 ــاره م ــنگ خ ــاد س ــر فره ــداگ کن

ــا را    ــی زلیخ ــاند دم ــام دل نرس ــه ک ب
گاه منصور غمـین را بـه سـر دار کشـد    
ــانم    ــۀ طوف ــر لج ــر ب ــا بنگ ــوح بی اي ن

یوسـف کنعـانی  مایل صـد ترخبه گشته
ــار     ــد ی ــلم ش ــا س ــد ب ــذرا دور ش ز ع
ولـــی از وصـــل دلبـــر بـــود خرســـند
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خسـرو و خاقـان  گوش تـو بهغالم حلقهتو را خادمـه قیدافـه و فـرنگیس اسـت    . 7

نمایی)(نادانتجاهل العارف- 8- 10-2
گیر است.هاي حیران، این شیوة ادبی بسیار چشمدر غزل

گل احمر است یا که لب دلبر استبرگ.1
اســت و یــا هــاللآن نَــه روي و عــارض .2

معجز عیسی است او غنچـۀ خنـدان نگـر   
ــاب   ــت آفت ــاب اس ــا آفت ــه ی ــه م ــا ک ی

تضمین- 9- 10-2
حیران در اشعارش مصراع یا بیتی از شاعرانی چون موالنا، مشتاق، و هاتف اصـفهانی و ... را تضـمین   

کرده است . مسمط تضمینی موالنا شهرت بیشتري دارد.
ــ   ــود عل ــالك روان ب ــردش اف ــا گ ــودت ی ب

تــا مهــر فلــک ذره فشــان بــود علــی بــود 
تا ماه جهان تاب عیـان بـود علـی بـود    

تا صورت پیوند جهـان بـود علـی بـود    «
»تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود

هاي برونی یا موسیقی درونیآرایه-10-3
ر لفـظ و آوا  ز نظـ هـا ا جـنس کـردن واژه  هاي برونی است، بیشـتر بـراي هـم   انواع جناس که از آرایه

.استفاده شده است

جناس- 1- 10-3
مه گم گشت شـکیبایی چون رفت ز بر آن .1
خال را کرده به خود محرم ومـا را محـروم  . 2
گرفتـه اسـت  دل بـر از این غم در بـرم  . 3

خدمت وقتی که تـو بـاز آیـی   نرسم ترسم
مپـرس گله چندان کـه از لب لعل تو دارم

ــالم   ــز ع ــرمک ــه دلب ــر گرفت ــتدل ب اس

آواییهم- 2- 10-3
ــت  ز هر گلشـن کـه آیـد بـر مشـامت کامـت       ــیرین گشـــ ــر، شـــ ــمیم مهـــ شـــ

تکرار- 3- 10-3
شود.افزاید و سبب تأثیر بیشتر شعر میتکرار یک واژه یا مصراع، بر موسیقی درونی شعر می

ــانم از ســــموم اشــــتیاق  ســــوخت جــ
صـــبر و طاقـــت از دل مـــن گشـــت دور

ــراق  ــراق و الفــــ ــراق و الفــــ الفــــ
ناصــــــبورم ناصــــــبورم ناصــــــبور
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شود که بـه ترتیـب   با مطالعه شعر حیران از سه زاویۀ ساختار، زبان و معنا به قالب شعر او اشاره می
بنـد، مسـمط، مسـمط    بنـد، ترجیـع  غزل ، قطعه، ترکیـب ـاهمیت غزل، مثنوي، رباعی، قصیده، قصیده

بیتی او شامل 3588دیوان اص اوست.هاي ترکی از جمله شگردهاي ختضمینی و مستزاد است و ملمع
2قصـیده، 5قطعـه،  3بنـد،  ترکیـب 2مسـمط،  8مثتـوي،  16مستزاد، 2رباعی، 68غزل فارسی، 333

. شعر ترکی که شامل چند غزل، مخمس و ترجیع بند است41قصیده غزل و 

هاي شعرقالب-11
غزل-11-1

ل اسـت کـه بـه لحـاظ زیبـایی و محتـوا از       غـز 333سرایی حدود کارنامۀ تالش این شاعر در غزل
سـروده  هاي این شاعر بیشتر به شـیوة وقـوعی و واسـوختی   تر است، غزلشعرهاي دیگر حیران برجسته

احساسـی عاشـق و   ـها و بیان صـمیمانۀ جزئیـات ارتبـاط عـاطفی    است. شیوة وقوع شرح واقعیتشده 
.بسیار واقعی و شخصی استگویی اعتراف به عشقمعشوق است. در این شیوه از شعر

ــار دل   ــف اختی ــوده ز ک ــو رب ــن ت اي حس
ــو شــهربند جــان   ــم ت گشــته خــراب از غ

زار دلهجـر رخـت اللـه   پژمرده شـد ز 
فرقـت رویـت قـرار دل   از دست شـد ز 

سراید:و در بیت آخر این غزل چنین می

هـزار دل در کوي او فتاده چو تـو صـد  اسـت آن جـوان  ربودهیک دل از تو حیران نه 

در این نوع شعر که از دورة صفویه بیشتر رواج یافت و شاعرانی چـون بابـا فغـانی شـیرازي، لسـانی      
تر حیدري تبریزي، کمال خجندي و ... طبع آزمایی کردند، عاشق، خود را در سطحی فرودستشیرازي،

تی همراه با آزار، سرزنش کرد و نیازمند نوعی توجه از سوي معشوق و ارتباط با او حاز معشوق تصور می
و خشونت بود.

ــنام  ــا دشــ ــراندو تــ ــفحیــ ــا از ره لطــ ــت  زاتمن ــکرم هس ــون ش ــب چ ن ل

توان براي آن حقیر شمردن خود در برابر معشوق هرچند در دورة سبک عراقی توجیهی عرفانی می«
ـ  ود و ایـن حالـت   یافت ، اما در دورة صفویه یک نوع انحطاط ذاتی گوینده در مقابل معشوق یا ممدوح ب

) از ویژگی این شیوة شـعري ارزشـمند   53: 1351بهار»(یکی از آثار شوم تسلط مغول و نشر تصوف بود.
جلوه دادن مقام معشوق، سرزنش کردن و فرودستی خود در برابر معشوق است.
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ــمانم  خــــــواهم از کردگــــــار تــــــا بدهــــــد ــه چشــ ــو بــ ــمان تــ درد چشــ

شناسـی فرهنگـی، نتیجـۀ شـرایط غیـر عـادي محـیط        عـه این رفتار غیر معمول شاعر به لحاظ جام
طلب و طلب، برتريبندي او به افراد مهرشناختی به نوشتۀ کارن هورناي و تقسیماجتماعی و از نظر روان

انزواطلب، روشِ دفاعی شاعر براي از بین بردن تضادهاي درونی مهرطلبی است. در این اشعار شاعر خود 
داند و در پی تحقیـر و سـرزنش   دهد وخود را موجودي حقیر و ضعیف میر میرا تابع و پیرو دیگران قرا

)1392:236(آینده.خود است

ــن     ــا کـ ــقت عطـ ــر عاشـ ــه بـ ــک بوسـ یـ
ــوازي    ــر نـــ ــی و گـــ ــنام دهـــ دشـــ

کـــاین دلشـــده واجـــب الزکـــوة اســـت 
ــت  ــات اسـ ــو طیبـ ــب تـ ــر دو ز لـ هـ

ن از معشوق است که از دیدیکی از خصوصیات رفتاري شاعر در شعر وقوعی میل به آزار خود و رنج
کنـد و دوسـت   بینی و احساس ضعف حکایت دارد. شاعرِ عاشق حتی آرزوي مرگ خـود را مـی  خود کم

دارد به دست معشوق کشته شود:

.ابروت جالد من است برکش تو شمشیرم بکش1
خون ناحق ریختن بر دلبـران باشـد حـرام   .2

چشم تو صیاد من است بر دل بزن تیرم بکـش 
ا بـه تـو ماننـد شـیر مـادر اسـت      لیک خون مـ 

بیان دوري و هجران یار و وفاداري به او در اغلب اشـعار حیـران وجـود دارد کـه ایـن رفتـار نیـز از        
هاي شیوة وقوع و راهی براي جلب محبت معشوق است:ویژگی

با نالـه گـویم دم بـه دم آن یـار کـو آن یـار کـو       حیرانم و محنت کشم رخسار زرد و پشت خـم 

واسوختی جنبۀ دیگري از شیوة وقوع در غزل فارسی است و در ایـن شـیوه عاشـق از معشـوق     شعر 
آزرده خاطر است و شاعرِ عاشق تحملِ رنج و جور معشوق را ندارد و خسته شده است و بـا معشـوق بـه    

کند.گوید و حتی او را تهدید میتندي و خشم و عتاب و تعرض و گله و شکایت سخن می

و مذهب جور و بیداد اسـت پنـداري  تو را آیین دلدار فـوالد اسـت پنـداري   دل سخت تو اي 

خـرد و بـه قطـع ارتبـاط     خرد، ناز او را نمـی هاي کالسیک که عاشق ناز معشوق را میبر خالف غزل
شناختی، خاص اشخاص برتـري  کند. این روش برخورد و بیان آن در شعر نیز از لحاظ روانتهدیدش می

زاري از معشـوق در شـعر و   زدگی و بی). شیوة واسوختی بیان نوعی دل238: 1392طلب است(همان،
بیشتر در غزل و سرزنش او با تندي و خشم و گله و شکایت از او است. درحقیقت بیان صادقانه احساس 
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-هـایی از دل است در یک رابطۀ دو جانبه که همیشه این ارتباط با تحسین نیست. در این شـیوه نشـانه  

گی به معشوق، هجران یار، آرزوي مرگ و خستگی از وضعیت شاعر وجود دارد.سپرد

بربــود قــرار از کــف هــم تــاب و تــوان از دل
ــی     ــویش هم ــر خ ــدي ب ــناد خداون دادهاس

با آه و فغان حیـران گویـد بـه شـب هجـران     

ــودرایی     ــر خ ــک دلب ــتمکاري ی ــار س ــک ی ی
ــی   ــالم ب ــک ظ ــایی  ی ــافر ترس ــک ک ــی ی دین

ــرا برهـــان از م ــاییاي مـــرگ مـ حنـــت تنهـ

هاي او گاه مغلوط و هاي شعري به سرودن غزل بیشتر تمایل دارد. ساختار غزلحیران از میان قالب
هایی با موسیقی قوي غیر مصرع،  فاقد بیت تخلص و یا ساختار ملمـع ترکـی دارد.   نامفهوم است و غزل

، با مطلع:هاي فاقد بیت تخلصاي از غزلنمونه

چو راه بسـیار اسـت  . میان عشق و صبوري1
اينمـا گرفتـه  تو جان عاشقان روي. اي که 2

بتــرس در دل مــا تیــر آه بســیار اســت
ايرو ننموده دلبرا جان تو چـرا گرفتـه  

مع ترکی:    هایی با ساختار ملغزل

ــیانه .1 ــبلم و در آشــــ ــون بلــــ چــــ
اي مهتـــــــر بهتـــــــر زمانـــــــه  .2
ــاره .3 ــن نظـ ــن بکـ ــه مـ ــت بـ اي دوسـ
ــه فقی.4 ــاهی راي جملــــ ــر پنــــ لــــ

ــم او ــانه خغــ ــینم نشــ ــه ســ الرینــ
ــه   ــر ناتوانـــ ــه فقیـــ ــم ایلـــ رحـــ
ــاره   ــریم هزارپــــ ــدي جگــــ اولــــ
ــاهی    ــت پادشــ ــو نیســ ــد تــ ماننــ

بخشی سازند، اما این تکرار بر زیبایی و اثرهایی که مصراع دوم را میهایی سروده با تکرار واژهاو غزل
شعر افزوده است:

. از دو چشــم پــر خمــار و پــر خمــار    1
ــان رفــت .2 ــی خــان و م از دســت مــن ب

داغـــــداران داغـــــداران داغـــــدار  
ــان  ــانم مهربــــ ــانم مهربــــ مهربــــ

هـاي دوم سـایر ابیـات    مصراع بیت مطلع در مصـراع هایی سروده که بخشی ازغزلهمچنین حیران 
شود.تکرار می

. ماه من لعل لبان تـو لذیـذ اسـت لذیـذ    1
. عشق من بر رخ آن یار غلـط بـود غلـط   2

لذیـذ نهان تو لذیـذ اسـت  دلم لطفبه
بازي به گل از خار غلط بود غلـط عشق

اند:آورد و گاه مالمتیهاي مولوي را به یاد میهایی دارد که حال و هواي غزلاو غزل
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ام بر مـوي او دلـدار کـو دلـدار کـو     دل بسته
آرام جـان عاشقان ازجـام آن  همعارفانهم 

ار کـو مردم ز هجـر روي او دلـدار کـو دلـد    
گشتند مست نـاتوان، هشـیار کـو هشـیار کـو     

مثنوي-11-2
هاي حیران پس از تحمیدیه و ابراز ارادت به ساحت اولیاء دین و پرداختن به فرهنگ شـیعه،  مثنوي

هـاي او کـه   اشاره به حوادث روزگار، مدح و تقاضا، گله و شکایت، شکوه و درد دل شخصی است. مثنوي
آورد.هواي خاصی دارد، گاه مولوي و گاه نظامی را به یاد میشورانگیز است و حال و 

اي صــــــبا اي محــــــرم راز دلــــــم  
اي صـــــبا اي قاصـــــد دلـــــدار مـــــن

کنــــیجانــــب یــــاران مــــن گــــر رو
اي صـــبا جـــان و دلـــم همـــراه بـــر    
هــــر کجــــا بینــــی ز یــــارانم نشــــان

اي ز تــو آســان شــده هــر مشــکلم    
اي صــبا اي مــونس و غمخــوار مــن   

و کنـی جـ وهر طـرف گـردي و جسـت   
ــارانم گـــذر  ــا افتـــد بـــه یـ هـــر کجـ

فشــانجــان و دل را پــاي ایشــان بر  

قصیده-11-3
قصـیده  آنهـا برخی از .رسدشود و با شریطه به پایان میقصاید حیران کوتاه است و با شکوه آغاز می

ي او هـا گونه و محتوا به قصیده مانند است. محتواي قصاید و قصـیده ـ غـزل   اند. ساختار آنها غزلـ غزل
هاي عموماً شخصی و شکوه از روزگار و اوضاع و مردم زمانه دارد و گاه ابراز دوستی و وفاداري و خواهش

شخصی است. مخاطب آنها زن یا مردي آشناست و معموالً اشخاص درباري است.

ــار  ــن روزگــار کــج رفت فغــان ز گــردش ای
پـروا گـویم کـه هسـت بـی    از این زمانه چه

ۀ غــــدارهــــزار داد ز دســــت زمانــــ
ظلم شـعار هستگویم کهزمانه چه از این 

قطعه-11-4
قطعات حیران شخصی و خصوصی است. محتواي آنها همانند مثنوي، غزل و قصیده تکراري و خالی 

از تنوع و تازگی است.

ــاهزادة دوران   ــدمت آن شـ ــه خـ ــرو بـ بـ
خاك درش فرش سـاز پـس آن گـه   جبین به

ــه ــه  ک ــمیم غالی ــر ش ــیم معنب ــاراي نس ب

رخسـار برو به خـدمت آن سـروقد گـل   
یـار کـس و بـی  بگو که گوید حیران بـی 

غمخــوارتــویی انــیس دل عاشــقان بــی
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رباعی- 11-5
هاي او از لحاظ وزن گاهی آشفته و دچار اختالل وزنـی اسـت و گـاه وزن دوبیتـی دارد و  بـه      رباعی

هـا،  ر دیوان حیـران بـه دنبـال ربـاعی    د. سبب کمبود نسخه معلوم نیست که اشتباه کاتب است یا شاعر
گویند.هایی آمده است که اصطالحاً آنها را فرد میمصراع

ــر   ــل بهت ــو از گ ــنم روي ت ــه ک ــل را چ گ
از حـــق مگـــذر کـــه نالـــۀ حیرانـــت    

ــر     ــنبل بهت ــد س ــیهت ز جع ــف س زل
ــر     ــل بهت ــورش بلب ــه از ش ــد مرتب ص

مسمط-11-6
حیران در قالب مسمط هم به تجربه دست زده است .

ــانی  ــم نه ــو از غ ــه ت خــواهم ب
روزي ز قضـــــاي آســـــمانی

ــتانی ــرح داسـ ــایم و شـ بنمـ
ــانی  ــزار مهربـ ــه هـ دل را بـ

برد از کف من جهان جانی 
بندترکیب- 11-7

اي مــه تنــد خــوي بــد رفتــار 
اي ســتم کــاره دلبــر غــدار   

وفـاي ظلـم شـعار   اي بت بـی 
نه تو را غیرتـی بـود نـه عـار    

نه ره و رسم دلبري ایـن اسـت  
این چه دین است و این چه آیین اسـت 

جـا کار تو سر به سـر بـود بـی   
نه تـرا شـرم باشـد و نـه حیـا     

نه حقوقی تـورا بـود نـه وفـا    
کردي در نـزد مـردمم رسـوا   

هیچ در روي تو حیـایی نیسـت  
ــی ــت ب ــایی نیس ــرا وف ــایی ت وف

کنایـه و... نـو و غیـر    هـاي اسـتعاره، تشـبیه،   هاي بالغی و کاربرد آرایـه شعر حیران به لحاظ ویژگی
اي به کار برده که دریافت مجـازي آن دشـوار   بلکه آشنا و متداول است. حیران کمتر آرایهبودهمعمول ن

اي و تکراري و گاهی مهجور است، شاید بـه  ها کلیشهدارد. واژههاییلغزشباشد. اشعار او به لحاظ زبانی 
ود این گاهی کاربردها در فرازي قابل تحسـین قـرار   این سبب باشد که زبان مادري او آذري است. با وج

گیرد و زمانی در فرودي شایستۀ تأسف. شعر حیران فراز و فرود زیاد دارد، آن چنان کـه گـاه تصـور    می
شود که این اشعار حاصل تالش دو یا چند شاعر است. می
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نتیجه-12
نی در دورة قاجاریه، از آن سبب است ترین زنان شاعر ایراارزش حیران دنبلی به عنوان یکی از موفق

هاي فراوانی براي زنان وجود داشت، به جهـان  سواد بودند و محدودیتاي که اغلب زنان بیکه در جامعه
هـاي  بیت در قالـب 3588فرد دیوان او به خط شاعر، دیوانی دو زبانه با بهشعر روي آورد، نسخه منحصر

هـایی بـه شـیوة وقـوعی و     ادبـی تمایـل داشـت و غـزل    مختلف شعري است، حیران به سبک بازگشـت 
بسیاري دارد. ۀواسوختی سرود، اشعار شاعران بزرگ را استقبال یا تضمین کرد ولی اشعار شخصی و زنان

زمینۀ معنایی شعر او مدح و وصف و شکایت از روزگار و سرنوشت ناگزیر است و محتواي شعر او غنـایی  
زنی شاعر دربارة عشق و زنـدگی زن در دورة  . این اشعار دیدگاهو حاصل احساس و عاطفۀ یک زن است

قاجاریه است که به سهم خود شناخت ما را از شعر زنانـه فارسـی و وضـعیت اجتمـاعی و فرهنگـی زن      
کند.تر میدرآن زمان بیشتر و دقیق

هایادداشت
ف نسـتعلیق  2086/600/ 71131نسخه خطی دانشـگاه پنجـاب پاکسـتان    .دیوان حیرانالف) . 1
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اویان .. تهران : کاز رابعه تا پروین. 1334کشاورزصدر، محمد علی.-
.. تهران: بنیاد فرهنگمکتب وقوع در شعر فارسی. 1381.گلچین معانی، احمد-
. 129-125ص،1373، مرداد53کلک. ش .»حیران در سایه«.1373. مشرف، مریم-
زنان سخنور از یک هزار سال پیش تا امروز که به زبان پارسی . 1335. اکبرمشیر سلیمی، علی-

.   یتهران: علم. اندسخن گفته
در تـاریخ ایـران   جایگاه و کارکرد خاندان دنبلی «.1388، کورش.؛ هادیانجعفري، حسینمیر-

، ص1388پاییز ،3. دورة جدید، شدانشگاه اصفهان.هاي تاریخیپژوهش.»صفویه تا قاجاریه
1-18  .

.باکو: یازیچی.. اشعار برگزیدهحیران خانم. 1988ت.نقی یوا، جن-
( مـرداد و شـهریور  6-5، ش ، س نهـم ارمغـان .»، حیـران دنبلـی  نسوانآثار«.1307ن. و.-

. 311-307ص ،)1307


