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چکیده
مالعبـاس قدک سـاز، معـروف بـه شـباب، یکـی از صاحبـدالن دیـار عالِم خیز شوشـتر و از 
شـاعران گمنام دوره ی بازگشـت ادبی اسـت که علی رغم اسـتادی در قالب های گوناگون شـعری، 
بـه دلیـل دوری از مرکز کشـور و شـعرای اصفهان، نامـی از او در کتاب های تاریخ ادبیـات دوره ی 
بازگشـت نیامـده اسـت. کلیات شـباب شـامل مثنـوی، قصیـده، رباعی، غـزل و قطعـه و... حدود 
پانـزده هـزار بیت اسـت که نخسـتین بار در زمان حیات شـاعر و به کوشـش یکی از دوسـتان او، 
به نام محّمد موسـوی مرعشـی، جمع آوری و در بمبئی منتشـر شـده اسـت. شـعر شـباب، سـاده، 
روان و مزیّـن بـه آرایه هـای دلنشـین لفظی و معنوی اسـت. قصاید او از نوع قصاید مدحی اسـت 
و موضـوع بیـش از هشـتاد درصد آنهـا ذکر فضایل اهل بیـت )ع( و بویژه مـوالی متقیان علی بن 
ابیطالـب )ع( اسـت. هدف این پژوهش، که به شـیوه ی توصیفی- تحلیلی صـورت گرفته، معرفی 

شـباب و بیان مختصاتی از سـبک )قالب و موسـیقی شـعری( اوست.

واژگان کلیدی: شباب شوشتری، دوره ی بازگشت، قالب، موسیقی.

تاریخ دریافت مقاله:  1400/4/14                                                                              تاریخ پذیرش:  1400/8/6    
 dezroud93@gmail.com                                                              .دکتری زبان و ادبیات فارسی *

)1
19

تا 
 9

ص7
)ص

سی
فار

م 
 نظ

ر و
ی نث

ش ها
وه

 پژ
.12

ره 
ما

 ش
.)1

40
0 

ان
ست

 زم
ز و

ایی
 )پ

جم
 پن

ال
 س



سال پنجم )پاییز و زمستان 1400(. ش12. پژوهش های نثر و نظم فارسی   98   

1- مقدمه
»آشـنایی بـا افـق اندیشـه و ذوق ادبـی هر عصر شـرط اّول و اساسـی در شـناخت ادبیات 
آن عصـر اسـت. هـر عصری لحن ویـژه ای دارد؛ این لحن پـژواک اندیشـه و ذوق و نوع آگاهی 
حاکـم بـر آن عصـر اسـت« )فتوحـی، 1379: 26( کـه متأثـر از جریان هـای سیاسـی، اجتماعی، 
فرهنگـی و غیـره اسـت. بـرای شـناخت ادبیـات دوره ی بازگشـت بایـد عوامل زمینه سـاز آن را 
شـناخت. از یک سـو اوضـاع نابسـامان اجتماعـی عصـر صفویه و بویژه حکومت شـاه سـلطان 
حسـین، کـه مصـادف با حمله ی افغان هـا به ایران بود، باعث آشـفتگی و پریشـانی وصف ناپذیر 
جامعـه گردیـد، و از سـوی دیگر در »سـبک هندی ظرافت اندیشـه و نازک خیالـی و باریک بینی 
بـه کمـال رسـیده بود و اگر شـعراي بعدي هم می خواسـتند همیـن راه را بپیمایند و از پیشـینیان 
عقـب نماننـد، شـعر فارسـی صورت معّمـا و لغز پیـدا می کرد و مقاصـدي که از ادبیـات ملل و 
اقـوام منظور اسـت، حاصل نمی شـد« )تجربـه کار، 1350: 39-40(. این عوامل شـاعران را بر آن 
داشـت تـا به سـبک پیشـینیان رجعتـی دوباره کننـد. این تغییـر »در نیـم دوم قـرن دوازده، یعنی 
دوره ی حکومـت افشـاریان و زندیـان، به تدریج شـکل گرفـت و در دوره ی قاجاریه به صورتی 

هدف دار و منسـجم ادامـه یافت« )دزفولیـان، 1387: 101(. 
»عصـر قاجاریـه هرچنـد از نظر سیاسـت و کشـور مـداري دوره ی ضعف و زبونی اسـت؛ 
امـا از لحـاظ تطّور ادبی و ظهور شـاعران و نویسـندگان باذوق و رواج و رونق بـازار ادب و هنر 
از اعصار ممتاز و برجسـته شـمرده می شـود« )تجربه کار، 1350: 33(. در این دوران شـاهد ظهور 
قصیده پـردازان بزرگی چون مجتهدالشـعرا قاآنی شـیرازی، هاتف اصفهانی و غزل سـرایان بنامی 
چون نشـاط و مشـتاق اصفهانی هسـتیم که شعرشان طرز سـخن اسـتادان بزرگی چون خاقانی، 

انـوری، منوچهری، سـعدی و حافـظ را تداعی می کند.

1-1- بیان مسأله
مـال عباس شـباب یکی از شـاعران دوره ی بازگشـت اسـت کـه علی رغم توان و اسـتعداد 
ذاتی اش در گمنامی به سـر می برد و آن گونه که بایسـته اسـت، شناسـانده نشـده اسـت. در این 
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پژوهـش در پی یافتن این پرسـش ها هسـتیم:
الف: شباب شوشتری کیست و علت گمنامی او چیست؟
ب:  قالب، موضوع و موسیقی اشعار شباب چگونه است؟

1-2- ضرورت تحقیق
در میـان پژوهش هایـی کـه تاکنـون درباره ی شـباب صورت گرفته اسـت، هیچ پژوهشـی 
کـه سـبک شـعر مـال عبـاس را بـه طرزی روشـمند بررسـی کنـد، دیده نمی شـود و همیـن امر 

ضرورتـی اسـت کـه انجـام پژوهش پیـش رو را فرض می سـازد.

1-3- روش تحقیق
ایـن پژوهـش بـا اسـتفاده از منابـع کتابخانـه ای و اسـناد علمـی موجـود )کلیـات شـباب 

شوشـتری( بـا رویکـردی توصیفـی– تحلیلـی انجـام پذیرفتـه اسـت.

1-4- پیشینه ی تحقیق
پیـش از ایـن تحقیقاتـی دربـاره ی شـباب صـورت گرفته کـه از آن جمله اسـت مقاله ای با 
عنـوان »شـباب شوشـتری« به قلم علی اکبر مشـیر سـلیمی، کـه در مجلـه ی ارمغـان، دوره ی 29 
)صـص 358-365( بـه چاپ رسـیده اسـت. موضوع این تحقیق بیشـتر زندگی شـباب، سـوای 
تحلیـل آثـار اوسـت. دیگـری مقالـه ای بـا نـام »کلیـات شـباب شوشـتری« بـه قلم سـیّد جعفر 
حمیدی اسـت که در نشـریه ی پژوهشـگاه علوم انسـانی دانشگاه شهید بهشـتی به چاپ رسیده 
و نگارنـده به طـور مجمـل به کلیات شـباب اشـاره  کرده اسـت )مبنـای ایـن دو پژوهش کلیات 
شـباب، چـاپ بمبئـی هندوسـتان اسـت(. تحقیق سـوم نوشـته ای بـه نـام »یادکرد شـیخ جعفر 
شوشـتری در اشـعار شـباب شوشـتری« به قلم عبدالحسـین طالعی اسـت. محور این پژوهش، 
بررسـی شـخصیت شیخ شوشتری اسـت و نه شـباب. این مقاله در پایگاه کتابخانه و مرکز اسناد 
مجلس شـورای اسـالمی موجود اسـت. پژوهش آخر با نام »بررسـی اشـعار شـباب شوشـتری 
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و تأثیـرات شـاعران متقـّدم بـر او« کاری از مسـعود ولی عرب اسـت که در مجلـه ی تاریخ نامه ی 
خوارزمی، سـال6، شـماره ی26 )تابسـتان 1398( به چاپ رسـیده و نویسـنده در آن به اسـتقبال 

شـباب از شـعر شـاعران متقـّدم و نظیره گویی هـای او اشـاره می کند.

2- بحث و بررسی

2-1- درباره شباب شوشتری
مـال عبـاس، متخلص به شـباب، در سـال 1250 هجری قمـری در محله ی عبـداهلل بانو، از 
محالت قدیمی شـهر تاریخی شوشـتر، دیده به جهان گشـود. خاندان شـباب از تاجران شوشـتر 
بـوده و پیوسـته بـه بـالد دور و نزدیک، ازجمله هندوسـتان، رفت وآمد داشـته اند. پـدرش، حاج 
محّمدعلـی از محترمـان بازار، به شـغل قدک سـازی )بافت نوعی پارچه ی کتانی(، مشـغول بوده 
اسـت. شـباب، در نوجوانی پیشـه ی پدر را  برمی گزیند؛ اما بعدها آن را رها می کند و به شـغل 

عطاری روی می آورد.
شـباب، ماننـد بسـیاری از باسـوادان روزگار خود، سـواد مکتب خانه ای داشـته؛ امـا خود را 
مقیّد به مکتب نمی دانسـته اسـت. حتی به دسـتور معّزالدوله، حاکم خوزسـتان، و تحت نظارت 
شـیخ جعفر شوشـتری )ره( چندی در مدرسـه ی علمیّه به فراگیری علوم مشـغول می شـود و از 
سـوی حاکم خوزسـتان بـرای او مقـّرری تعیین می گردد؛ لیکن شـباب پس از مدتـی از حضور 

در مدرسـه امتنـاع مـی ورزد و عذرخواهی می کند.
»مال عباس شـباب از شـاعران متأّخر سـبک نهضت بازگشـت ادبی اسـت که به واسـطه ی 
روانـی و شـیوایی کالم، شـعر او پهلـو به پهلوی شـعر شـاعرانی همچـون میرزا عبـاس فروغی 
بسـطامی و حزیـن الهیجـی و فتح اهلل شـیبانی می زنـد؛ اما به واسـطه ی دوری از مرکز کشـور و 
شـعرای اصفهـان، تاریخ ادبیات فارسـی مربـوط به ایـن دوره، به ذکر وی نپرداختـه؛ درحالی  که 
سـخن او اگر از سـخن نشـاط و مشـتاق و مجمر باالتر نباشـد، از آنان پایین تر نیست« )حمیدی، 
1371: 206(. کلیـات شـباب حـدود پانـزده هـزار بیت اسـت که نخسـتین بـار در زمـان حیات 
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شـاعر و توسـط یکی از دوسـتان او، به نام محّمد موسـوی مرعشـی، گردآوری  شده و در بمبئی 
بـا عنـوان جامـع المحسـنات به چاپ رسـیده اسـت. عالوه بـر دیوان اشـعار کتابـی در زمینه ی 
داروهـای گیاهـی داشـته کـه تاکنون اثـری از آن به دسـت نیامده اسـت. گویا کتابی نیـز در علم 

کیمیـا نوشـته که خود شـاعر قبـل از وفاتـش آن را از بین برده اسـت. 
دیوان شـباب مجموعه ای از مثنویات، قصاید، غزلیات، رباعیات، ترکیب بندها، ترجیع بندها 
و مسمط هاسـت. »زبـان شـعر شـباب روان، سـاده و زیباسـت. وزن هـا غالبـاً ضربـی و دارای 
حرکت انـد« )همـان: 202(. »مثنوی تحفة االحباب شـباب در روانی یادآور خسروشـیرین نظامی 
اسـت و غزل هـای او آرامـش و مالیمـت و نرمـی غزل هـای سـعدی را به یـاد مـی آورد. مراثی 
شـباب گوی سـبقت را از محتشـم و نشـاط ربوده و قصایدش قدرت شـاعری قاآنی را تداعی 

می کند« )همـان: 206(.
درباره ی تخّلص شـاعر داسـتانی بدین شـرح آمده اسـت؛ گویند در جشـنی که به مناسـبت 
عیـد والدت حضـرت علی )ع( برپاشـده بود، چکامه ای از مال عباس در حضور شـیخ جعفر )ره(، 
از علمـای بـزرگ شوشـتر، خوانده می شـود. شـیخ از ایـن چکامه به وجـد آمده، می پرسـد: ناظم 
ایـن قصیـده کیسـت؟ می گوینـد: جوانی اسـت شـاگرد عطار. شـیخ، خواهـان دیدار او می شـود. 
سـرانجام مالعباس به خدمت شـیخ رسـیده، مورد نواخت و تفّقد او واقع می شـود. شیخ، مقداری 
صلـه و عبایـی قیمتی به شـاعر جـوان هدیـه می دهد و چـون مالعباس هنوز تخلصـی برنگزیده 

اسـت، شـیخ او را شـباب می نامد و شـاعر جوان از آن پس شـباب تخلص می کند.   
مـال عبـاس را بایـد شـاعری والیی دانسـت؛ در تمام دیـوان او کمتر شـعری می توان یافت 
کـه در آن سـخنی از اهل بیـت )ع( و بویـژه حضـرت علـی )ع( بـه میان نیامده باشـد. عشـق به 
ایـن خانـدان با روح و جان شـباب پیونـدی ازلی دارد و از قصاید محکـم او در منقبت حضرت 
رسـول )ص( تا اشـعار والیت مـدارش در مدح حضرت علی )ع( و مراثی جانگـدازش در رثای 
شـهیدان کربـال همـه و همـه او را در خیل سـخنوران ارادتمند به خاندان رسـالت جای می دهد.
این شـاعر والیت مدار و شـیعه ی ارادتمند سـرانجام در رمضان سـال 1324 هجری قمری 
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در هفتـاد وچهارسـالگی، در زادگاه خـود شوشـتر، دیـده از جهـان فروبسـت و در بقعه ی سـید 
محّمـد گیاه خـوار )گالبـی(، یکـی از بقـاع متبـرک همـان سـامان، در دل خـاک آرمیـد. در ماّده 
تاریـخ وفـات او مـال محمـد مؤمـن دبّاس شوشـتری، متخلص بـه ایمـن ]و[ متّوفـی 1336 ق 
اشـعاری سـروده کـه روی سـنگ مـزار شـباب حک  شـده اند. مـال محمد مؤمـن در این شـعر، 

مـاّده تاریـخ درگذشـت شـباب را با حسـاب ابجـد بیان کرده اسـت:
تابـان مـــه منیـــر به زیر غمــام رفت افسوس آن که  صبح سعادت به شام رفت
از مـــدِح اهــل بیِت رسـوِل انـام رفت  آن کاو که داشـتی دم روح القــدس مدام     
از بهــر ایـن قضیه ز هـر در کالم رفت ایمن چو کرد ماده ی تاریــخ او ســــؤال     
گفتـا بگو شبــاب بـه دارالســالم رفت استـــاد عقـــل پای ادب در میان نهــاد    
کانـدر جنان با عاشــر ماه صیــام رفت سال هزار و سیــصد و بیست  وچهار بود    

توضیـح ایـن  کـه جمله ی »شـباب به دارالسـالم رفـت« به حسـاب ابجد می شـود 1323 و 
اگـر پـای ادب، کـه حـرف الف اسـت و عدد 1 را می رسـاند، به آن اضافه شـود، سـال 1324 به 

دسـت می آید« )همان: 209-210(، که همان سـال درگذشـت شـاعر اسـت.

2-2- بررسی قالب های شعر شباب
شباب در قالب های مختلف شعری طبع آزمایی کرده است؛ که از آن جمله اند:

2-2-1- مثنوی
نخسـتین سـروده در دیوان شـباب، مثنوی بلند عاشـقانه ای اسـت با نام »تحفة االحباب« که 

با مطلـع زیر آغاز می شـود:
کـه بتوانـم ز حمـدت بـرد نامی تمامـی ده  اعتقـادم  ز  الهـی 

)شباب شوشتری، 1385: 1(
ایـن مثنـوی در بحـر هـزج مسـدس محـذوف )مفاعیلـن مفاعیلن مفاعیل( سـروده شـده 
اسـت و 1995 بیت دارد. بسـیاری از مثنوی های بزرگ فارسـی مانند خسـرو و شـیرین نظامی، 
اسـرارنامه ی عطـار نیشـابوری، گل و نـوروز خواجـوی کرمانـی، ناظر و منظور وحشـی بافقی و 
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اورنـگ پنجـم جامـی در ایـن وزن سـروده شـده اند. شـباب »در داسـتان تحفه االحبـاب قطعاً به 
خسـرو و شـیرین نظامی نظر داشـته اسـت. طلوعیّه ها، غروبیّه هـا، توصیف معشـوق، مناظرات، 
پنـد و اندرزهـا و حتـی وزن لطیف و نرم و مطبـوع آن« )همان: 818( همگـی از این تأثیرپذیری 
حکایـت دارد. عـالوه بـر این رّد پای شـاعران دیگر را هـم می توان در این مثنـوی دید؛ به عنوان 

نمونـه در توصیف شـب معـراج پیامبـر )ص( می گوید:
امّ هانـی سـرای  در  شـه  آن  بُـد  جوانـی صبـح  از  خّرم تـر  شـبی 
ربّ العالمینـش ز  پـی  از  سـالم  امینــش جبریـل  آورد  بُـراق 
                                   )همان:4(

که یادآور این ابیات وحشی بافقی در معراج پیامبر )ص( است:
مسـتور روز  نقـاب  در  شـب  رخ  نـور      سرچشـمه ی  از  روشـن تر  شـبی 
بـدر مـه  آن  وی  در  می تابیـد  کـه  قــدر     زهـــی  را  امِّ هانـی  ســـرای 
                              )وحشی،1370: 496-495(

و نیز در توصیف سیر معنوی آن حضرت در لیلةاالسرا و مقام قربش  گوید:
الیزالـی عـرش  بـه  شـد  اقصـی  ز  عالـی      بخــــت  و  بلنـد  اقبــال  بـه 
بی درنگـی از  جبرئیـل  هـم  او  هـم  لَنگـی      یافـت  َجنبـش  ز  آنجـا  بـراق 
                        )شباب شوشتری، 1385: 6-5(

که یادآور این ابیات سعدی است:
بـه تمکیـن و جـاه از َملـک درگذشـت فلــک درگذشـت     از  برنشسـت  شـبی 
بازمانـد  او  از  کـه در ِســدره جبریـل  چنــان گـرم در تیــه غربـــت برانــد   
                              )سعدی شیرازی، 1387: 25(

  ایـن مثنـوی بـا تحمیّدیه ای دلنشـین آغاز می شـود و پـس از حمد و ثنای بـاری  تعالی به 
نعت سیدالمرسـلین حضـرت محّمد مصطفی )ص( می پردازد؛ سـپس به واقعـه ی بزرگ معراج 
آن حضـرت اشـاره می کنـد و در ادامه، اشـعاری نغز در مدح شـاه عدالت پرور علـی بن ابیطالب 
)ع( مـی آورد. پـس  از آن، در سـبب نظـم کتـاب بـه شـیوه ی معهـود، عّلـت خلق اثـر را توضیح 

ُدّری در صدف )نگاهی به زندگی و شعر شباب شوشتری(
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می دهـد و در ادامـه به بیان حکایت عشـق جوانـی مهراب نام با دخترعموی خـود و ماجراهایی 
کـه در اثـر ایـن خاطرخواهـی پدیـد می آیـد، اشـاره می کنـد. ایـن مثنـوی کتابی کامل اسـت و 

می تـوان آن را بـه مانند بسـیاری از مثنو های عاشـقانه مسـتقاًل به چاپ رسـاند.
مثنـوی دوم، حماسـه ای دینـی در بحـر متقـارب مثمـن محـذوف )فعولـن فعولـن فعولن 
فعـل(، یعنی همان وزن شـاهنامه ی فردوسـی، اسـت. این مثنوی حماسـی به شـرح غـزوه ای از 
غـزوات پیامبـر و ماجـرای نبـرد علی بـن ابیطالـب )ع( با َعمـرو بن َعبـدود می پـردازد. در این 
سـروده، شـاعر در دو موضع، گریزی به واقعه ی عاشـورا زده و به ذکر مصائب سیدالشـهدا )ع( 
و یارانـش اشـاره می کنـد. ایـن مثنـوی را می تـوان اسـتقبالی از حملـه ی حیدری باذل  مشـهدی 
دانسـت؛ بـا ایـن تفاوت که سـروده ی شـباب در مقایسـه با حمله ی حیـدری، کـه چندین هزار 
بیـت اسـت، بسـیار موجـز و مختصـر می نمایـد؛ امـا مسـلم اسـت کـه شـباب نیـز ماننـد باذل 
بـه شـاهنامه نظـر داشـته و در سـرایش ایـن مثنـوی متأثـر از سـبک و زبـان حکیم طـوس بوده 
اسـت. وجـود واژه هـا و ترکیباتی چون هماورد، گو پیلتـن، خدنگ، تهمتن، خنجرگـداز، ناورد، 
اندام پیـل و رخـش باعـث تقویـت روح حماسـی اثر شده اسـت. نمونـه ای از ابیات ایـن مثنوی:

)معرفی حضرت علی )ع( و رجزخوانی ایشان در برابر َعمرو بن  َعبدود(
ز َشه ُجســـت ســامان نــام و نـــژاد زاد     ناپـاک  َعمـــرو  سـخن،  نخسـتین 
کِـت از بحر عمــان فــزون اسـت زور زور      ضــرغام  پـور  پیــــلتن،  کـه  ای 
پس از بـــاب نـــام آور آغـــاز کـــن ز نــام خــود اّول، سخـــن بـاز کـن     
به تقـــریر شـــرح نسـب شــد دلیـر َشـه از روی غیـرت چـو غّرنـده شـیر    
چـو پرسـیدی از من نسـب، گـوش دار ناهــوش وار       تـوش  تهتــمن  کـه  ای 
فــــرازنــده ی چـــرخ ترســـی منم منـم      کرسـی  و  عـــرش  طـــرازنده ی 
علـــی شیــــرحق پـور بوطــالبـــم  مـن آنـم کـه بـر انــس و جـان غالبـم     
                                   ) شباب شوشتری، 1385: 106(

دیگـر مثنـوی شـباب داسـتان کوتاهـی اسـت در بیـان معجـزه ای از امام موسـی بن جعفر 
)ع( کـه از زبـان صفـوان، خـادم مخصـوص حضرت، بیان می شـود. در این داسـتان، شـباب، به 
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معجـزه ی طـی االرض کـردن امام موسـی  کاظـم )ع( در ایـام کودکی اشـاره می کند. این سـروده 
بـا بیـان فضایـل اهل بیـت )ع( و اظهـار ارادت شـاعر بـه ایـن خاندان گرامـی به پایان می رسـد. 
در دیوان شـباب سـه مثنوی بسـیار کوتـاه دیگر به نام فی المطایبـه و فی الموعظه وجـود دارد که 

شـاعر ضمـن آوردن حکایت هایـی موجز، بـه بیان نکاتـی آموزنده می پـردازد.

2-2-2- قصاید
همان طـور کـه می دانیـم در سـبک بازگشـت، اصلی تریـن قالـب، قصیـده و رایج تریـن 
موضـوع، مدح اسـت. شـباب نیز ماننـد بسـیاری از معاصرانش قصیده سراسـت. موضوع قصاید 
شـباب مـدح اسـت؛ مدحی کـه از اندیشـه و تفکرات شـیعی او منشـأ می گیرد. بیش از هشـتاد 
درصـد قصاید شـباب در مدح چهـارده معصـوم )ع(، و  بویژه مولی پرهیـزکاران علی بن ابیطالب 
)ع(، سـروده شـده اسـت. همچنین قصایدی چند در سـتایش و گرامی داشـت عالِم بزرگ دیار 
خود، شـیخ جعفر شوشـتری )ره(، و نیز قاآنی شـیرازی، شـاعر دربار قاجار، دارد. عالوه بر این، 
چنـد قصیـده نیز در مـدح ناصرالدین شـاه قاجار و حاکمان خوزسـتان، ازجمله حشـمت الدوله، 

حسـین قلی خان نظام السـلطنه و غالمرضاخان شـهاب الملک، سـروده اسـت.
بدخشـان تعـداد قصایـد شـباب را سـیصد و دو قصیـده می دانـد )ر. ک: کلیـات شـباب 
شوشـتری، ص 834( کـه بیشـترین و پرحجم تریـن بخـش کتـاب را شـامل می شـود. قصایـد 
شـباب، فخیم و اسـتوار اسـت. مال عباس همچون دیگر هم عصرانش سـبک و سـیاق اسـتادان 
بـزرگ گذشـته را الگـوی هنـری خویش سـاخته اسـت و جزالـت و فخامت قصایدش سـبک 
خراسـانی را تداعـی می کنـد؛ ازایـن رو باید شـباب را شـاعری قصیده پـرداز دانسـت. طلوعیّه ها 
و غروبیّه هـای زیبـا، تشـبیب های کم نظیـر، تغّزل هـای دلکـش، شـریطه ها و تأبیدهـای دلپذیر و 
گاهی حسـن طلب های اسـتادانه سـبب شـده که قصایـد او با قصاید بـزرگان این فـن پهلو زند. 

نمونـه ای در توصیف برآمدن خورشـید:
زد چـو طاووس افق چتـــر ُملَّمــــع ز آفتــاب     

زاغ سیمیــن بیضه ی شب ز آشیـان شد با شــتاب

ُدّری در صدف )نگاهی به زندگی و شعر شباب شوشتری(
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موج صبــــح از لُّجه ی گردون به گرداب ســحر    
برد اَنجــم را فرو در قعـر ظلمــت چون حباب

زان سپندآسـا کواکـب را بـه مجمــر کرد چــرخ     
تا عـــروس حجــله ی خــاور برآیــد از نقــاب

بـر فلـک زرین ترنج صبــح شـد غلتـان چو دید     
گوی مه را در َخم چـــوگان شب در پیچ و تاب

از پـی آسـایش گیـــتی فلـک بسـت از شـــعاع       
بر کنــار خیــمه ی سیمیــن ستــون زرین طنــاب

 بیـژن مهـر از چـه خـاور چـو بیرون شـد گرفت       
تیـغ زد بر قلب شـه خصـمانه چون افراسیــاب

آسمـــان قاروره ی شـــب را ز سیـــماب قمـر   
دیــد خــالی، کردش از مهـــر فلک پر زر ناب 
                                                 )همان: 193(

خلـق تشـبیهات زیبـا، چون طاووس افق، زاغ سـیمین بیضه ی شـب، زرین ترنـج صبح و نیز 
تصاویـری جـان دار، مانند عروس حجله ی خاور، سـبب آفرینش طلوعیه ای کم نظیر شـده اسـت.

ایضاً این ابیات، که نمونه ای دلنشین از حسن طلب و شریطه است:
دادخواهـا روز نــوروز اسـت در هـر خانـه ای اسـت    

هفت سـین در سفره کاین رسـمی است مردم را تمام
ســفره ی ما شد ز بی سیــمی تهــی ز آن هفت سیـن    

زانکه سیـن سیـم بخشــد هفت سیــن را انتـــظام
سیــن من سیــمای لطـف توســت آن را وام گیــر    

تا شوی ز این هفــت سین شــادان دل و آسوده کـام
بخت ســاعی، قدر سـالم، دین سـدید، اقبــال سـعد    

حکم ساری، حزم ساکن، عهد سخـــت و مستــدام
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تـا حدیث از نه سـپهر و هشـت خلد و شـش جهت    
تا نشــان از هفــت باب و پنـــج حس و چـار مـام

ســالت از ســال و مهـت از مــاه و روز از روز بـه    
با حصــول فــر و فــال و جاه و حــال و کام و نام 
)همان: 508(

دیگـر از علـل اسـتحکام و اسـتواری قصایـد شـباب، اسـتفاده از واژگان حماسـی اسـت. 
شـباب، ماننـد شـاعر هم عصـر خـود قاآنـی، از اسـطوره های مّلـی در خدمـت اندیشـه ی دینی 
بهـره می بـرد؛ بویـژه در توصیف شـخصیت و فضایـل حضرت علی )ع( می کوشـد تـا آنجا که 
ممکن اسـت کالمش روحی حماسـی داشـته باشـد؛ به عنوان نمونه در قصیده ای که در منقبت 

حضـرت سـروده اسـت، می گوید:
دلبــری دارم چو او گر خضــر دلبـــر داشـــتی    

چـون سـکندر ز آب حیـوان نیـز دل برداشـتی
گر خدنگ غمــزه اش بودی به دســت اشکبوس     

پوردستــان را بـه خـون آغشته پیکـــر داشـتی
یـک تن از ترکان چشـمش گر بدی در فوج شـاه     

شـه دو گیتـی را بـه یک چالش مسـّخر داشـتی
گــر بدیدی رمــح مـژگانــش به هنــگام نبـرد      

پورســـام از سـهم آن، سرسـام بـر سـر داشـتی
چـرخ بودی یـک تـن از چابک سـوارانش به رزم    

گـر کمنـد و درع و تیـغ و رمـح و مغفـر داشـتی
)همان: 563-561(

نکته ی دیگر در باب قصاید شـباب، سـاخت ماّده تاریخ اسـت. ماّده تاریخ از صدر اسـالم 
مورد اسـتفاده ی اعراب بوده و از قرن پنجم هجری به ادب فارسـی راه  یافته اسـت. مسعودسـعد 
نخسـتین شـاعری اسـت که از این تفنّن ادبی بهره برده اسـت. در سـبک بازگشـت ادبی سرودن 

ُدّری در صدف )نگاهی به زندگی و شعر شباب شوشتری(
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مـاّده تاریـخ رواج فـراوان دارد. شـعر شـباب نیـز، بـه عنوان یکی از شـاعران سـبک بازگشـت، 
بـه ایـن هنر آراسـته اسـت؛ به عنـوان نمونه در قصیـده ای، تاریخ ورود صاعدالسـلطنه سـرتیپ 
همدانـی بـه خوزسـتان را در قالب عبارت »یوم اکملـت لکم دینکم« آورده، که به حسـاب جمل 

سـال 1270 هجری قمری اسـت:
»یوم اکملت لکم دینکـم« آمد به جواب کردم از روز ورود تو در این ملک سؤال
)همان: 207(

پیشـه ی شـباب، عطـاری اسـت و آشـنایی او با این علـم در قصایدش به خوبـی نمود یافته 
اسـت. در سرتاسـر دیـوان او به اشـعاری برمی خوریم کـه به نحوی به گیاهان و خـواص درمانی 

آنها اشاره دارد؛ مانند این ابیات:    
کافـور جـزو اعظـم معجـون بـا شـود »حکـم تـو گر به قلب طبایـع دهد مثال     
شـود وبـا  سـم  دافـع  سـوده  المـاس  بـا اهتـــــزاز نکهـت خلق شـریف تو    
)همان: 252(

خاصیـت تریـاق دهـد سـوده ی سـم را تأثیـر تـوالی تـو بر پیـــکر ملصـــوع    
)همان: 141(

  هرچند شعر دوره ی بازگشت خالی از پیچیدگی است و اصطالحات علمی، فلسفی و نجومی 
در آن کمتر یافت می شود، اما در دیوان شباب گاهی به اصطالحات علومی چون منطق، شطرنج، 
نجوم، معانی و بیان و نحو برمی خوریم که دلیل بر آگاهی و احاطه ی شاعر به این دانش هاست:

چون با َعــَرض تصّور جوهر کن )همان: 534( بـــــا ممکنــــــات ذات جمیــــــلش      
گردید نگونسارتر از بیدق شطرنگ )همان: 462( هر فیــــل تنی دید رخ تیــــغ تو از اسـب      
جهان به جدول تقویم نو نهاد عمل )همان:485( چو از اریکه ی حوت آفتاب شد به برج حمل    
سازم ز گهرهــای معانیـت بیان را )همان: 129( تـا از صـــدف منطــق لبـــریز بــدایــع     
چون اشتـــقاق فعـل ز مصدر کن )همان: 534( با قـــــدر او قیـــاس دو عـــــالـــم را    
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2-2-3- مسّمط و مستزاد
مسـّمط یکـی از قالب های شـعر فارسـی اسـت کـه از آغـاز شـعر دری تا روزگار شـباب 
رواج داشـته و بـه صـورت مربّـع، مخّمـس، مسـّدس و به  نـدرت بـه صـورت مسـبّع و مثّمـن 
دیـده می شـود. سـابقه ی ایـن قالـب شـعری بـه قـرن پنجـم و سـروده های منوچهـری دامغانی 
بازمی گردد. احیاگر این قالب در سـبک بازگشـت ادبی، قاآنی شـیرازی اسـت. در دیوان شـباب 
نیـز بـه نمونه هایـی از آن برمی خوریـم کـه شـش سـروده در قالـب مسـّمط مربّـع و یک شـعر 
در قالـب مسـّمط مثّمـن اسـت. موضـوع ایـن مسـّمط ها، جـز یک مـورد کـه در تهنیـت میالد 
ناصرالدین شـاه قاجار سـروده شـده، همگی در منقبت شـاه والیت علی )ع( اسـت. دو مسـّمط 
تضمینی هم در سـوگ شـهیدان کربال دارد، که اولی تضمین غزلی از سـعدی و دومی تضمینی 
از سـروده ی معروف محتشم کاشـانی اسـت و الحق شـباب به شایسـتگی از عهده برآمده اسـت. 
ایـن مسـّمط مخّمـس در دوازده بند، مانند سـروده ی محتشـم، سـامان  یافته و به جرئـت می توان 

گفـت کـه شـباب در مرثیه، گـوی سـبقت را از بسـیاری مرثیه سـرایان بزرگ ربوده اسـت:
باز این ز ســـوز سیــنه چه برق دمــادم است باز این چـه ابــر فتنــه و باران ماتــم است
»باز این چه شورش است که در خلق عالم است باز این ز بحر دیده چه توفانی ]از[ غم اسـت

باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است«
عیســـی بن مــریم از دل صـــد پاره ی غمیــن هــر دم فغــــان برآورد از چـــرخ چارمین   
»باز این چه رستــخیز عظیــم است کز زمین با چشـــم خون فشـان ز جگر سرکند همین   

بی نفخ صــور خاسته تا عــرش اعظم است«
در ممکنــــات غلغله در عالــــم انقـــالب سیالب خون روان بود از چشم شیخ و شاب   
»گـــویا طلــــــوع می کند از مغـرب آفتاب افـــالک را درنــگ زمیــن را بـود شتــاب   

کاشوب در تمامی ذرات عالم است« )همان: 663-662(
  در کلیات شـباب در میان انواع مسـّمط، یک سـروده نیز در قالب مسـتزاد دیده می شـود. 

موضوع مسـتزاد شـباب مانند بیشـتر سـروده های او ذکر فضایل حضرت علی )ع( اسـت:

ُدّری در صدف )نگاهی به زندگی و شعر شباب شوشتری(
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فهرست تکفل  شــاه نجــف، اورنـگ شرف، بحر تبدل    
منـهاج توکل فیـاض به طین، حبل متین، صاحب دلدل 
عنوان تفضل دارای ازل، فخــر ملل، رکــن تجـــمل   

از فرط تذلل )همان: 177(  با خاک درش بســـته فلـک عهد توسل    

2-2-4- ترکیب بند و ترجیع بند
ترکیب بنـد و ترجیع بنـد از اواخـر قـرن چهارم و اوایل قـرن پنجم رواج داشـته و »مضامین 
مذهبـی ازجملـه مضامین و موضوعاتی اسـت کـه در ترکیب بند و ترجیع بنـد از اعتبار و اهمیت 
ویـژه ای برخـوردار اسـت، بویـژه مراثی مذهبی کـه در رثای اهل بیت آورده شـده اسـت )قاری، 
1384: 30-31(«. »بیشـتر شـاعران ایران برای نظم ]مراثی[ در درجه ی اول اقسـام ترجیعات و در 
درجـه ی دوم قصیـده را برگزیده انـد. اغلب مراثی معـروف و رقت انگیز زبان فارسـی به صورت 
]ایـن[ دو نـوع، مخصوصـاً نـوع اول، به قلب نظم ریخته شـده اسـت« )مؤتمـن، 1371: 78(. در 
دیـوان شـباب پنـج ترکیب بنـد وجـود دارد کـه موضـوع همگـی آنها واقعـه عاشـورا و مصائبی 

اسـت که بـر امام حسـین )ع( و یارانش رفته اسـت:
آغــاز مــاتــم کـه و روز عـــزای کیست  باز ای دل این مصیبت عام از برای کیست  
گر نبـــود این هـالل محّرم، لـوای کیست ماهی صفـــت به دامن مغرب تپان به خاک   
بـر پـیـکر مبـارک و قـّد رســـای کیـست  این خلعــت شهــادت و تشــریف ابتـال  
باز این حسین، حسین که و کربالی کیست  گه شـرح کربالسـت، گهــی ماتم حسین   
در چـار مـــوج حـادثه تـوفـانی بالســت سـرو روان فاطـمه، فرزند مصطفـی است   

تـوفان خــون بر اوج بیــابــان کـربـــال چـون شـد ز موج، لّجـــه ی عمــان کربـال     
ِعقـد گـوهـر گسـیخـت به دامـان کـربال  کان عقیـق شد ز بس از چشـم اهل بیـــت    
گـردون به نـام نـامــی سلـطـان کـربـال یک نقـطه بر جـــریده ی راحـت رقـم نکرد  
بنیــان عـرش و منظـر ایــوان کــربـــال گردون به خشــت ماتم و خاک عــزا نهاد  
نشکفته ســرکشد به گریبــان خـزان شـود  تا روز حشـر هر ُگل از آن ِگل دمـان شود   
)شباب شوشتری، 1385: 625-626 (.
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هرچنـد در دیـوان شـباب تنها یـک ترجیع بند وجـود دارد، اّمـا همین یک سـروده گواهی 
کافـی بـر اسـتادی سـراینده ی آن اسـت. موضوع این سـروده ی هفت بنـدی که بندها بـا عبارت 
»ختـم شـد بـر ظهـور ذات علـی« بـه هم اتصـال یافتـه، بیـان فضایل و مناقـب پیشـوای متقیان 
علی بن ابیطالـب )ع( اسـت و انصافـاً بایـد اعتـراف کـرد کـه ترجیع بنـد شـباب در زمـره ی 

بهترین هاسـت. منتخبـی از ابیـات این سـروده:
شد به گـوش از ســروش غیـب خطاب  شـب دوشــین مـرا بـه خلــوت خـواب     
مانده در پی چـــو ســایه در تک و تاب  وجــــود       قیـــد  وارســـتگان  ز  کای 
بـاری امشـــب تـو را ز طلعــت بخـت     باز شـــــد چــون در این سراچه نقاب
خیـــز و بشــتاب و جـــام بـاده بگیـر      ز بــت نیــک بــخــِت نیـــــک آداب 
جستم از جا به رقص و وجـــد و شتاب چــون شنیـــدم حدیـث بـاده ز شـوق    
زان کـف آن جـــام را گرفتـه بـه لـب    برده، الجــــرعه خـــوردم آن مینــاب
کـه هنــــوز از گلــــو نرفــته فــــرو  دل از این نغـــمه کــوک شد چو رباب
»ختــــم شد بر ظهــــور ذات علـــی«  کـــان چـــه بـــد در مشیّـــت ازلـی    
                                          )همان: -618 617(

2-2-5- غزلیات
غـزل دوره ی بازگشـت ماننـد دیگـر قالب هـای شـعری، بازآفرینـی درونمایـه ی آثـار و 
اندیشـه ی قدماسـت. غـزل فارسـی، کـه در گـذر اعصـار مرزهـای پختگـی و کمـال را پیموده 
اسـت، در دوره ی بازگشـت اقبالی دوباره می یابد و غزل سـرایان این دوره دیگربار شـکوه شـعر 
عراقـی را بـه یادهـا می آورنـد. شـباب، یکـی از این گوینـدگان اسـت. در دیوان او غـزل پس از 
قصیده، پربسـامدترین قالب شـعری اسـت. غزلیات شـباب، لطیف، روان و شـورانگیز اسـت  و 
»ایـن  از آن روسـت  کـه  غـزل  ایـن  دوره  از صافی  قرون  گذشـته  و صاف  و زالل  و دلنشـین  شـده  
اسـت« )شمیسـا، 1362: 184-185(. موضوع غزل شـباب همان مضامین غزلیات قرون هفت و 
هشـت اسـت. در غزل او همه نوع مفهومی از مدح، عشـق و رندی، شـریعت، عرفان، حکمت 

و انـدرز دیده می شـود.

ُدّری در صدف )نگاهی به زندگی و شعر شباب شوشتری(
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شباب هر چیز غیر عشق را دردسر می داند:
اگرچـه تـا بـه قیامت هنـوز مختصر اسـت بجز حکایت عشق آن چه هست دردسر است
)شباب شوشتری، 1385: 711(

و از بیان عشق با ناپختگان برحذر می دارد:
کسـی که این هوس از نفس بوالهوس دارد حدیث عشق به خامان مگو که بس خام است         
)همان: 735(

او مخاطب را به کسب هنر دعوت می کند:
فرزند هنر در طلب اصل و نسـب نیسـت در کسب هنر کوش و ادب ز آن که در آفاق      
)همان: 713(

از دیدگاه شباب، ثروت حقیقی در بی نیازی است:
کـه دولت همه عالم چو بی نیازی نیسـت بـه خـاک درگـه دولـت منـه جبیـن نیـاز            
)همان: 714(

غزل هـای عاشـقانه ی شـباب بـوی غزل هـای دلبرانه ی سـعدی و مفاهیم عرفانـی اش طعم 
شـعر رندانـه ی حافـظ را می دهـد. چند بیـت زیر نمونـه ای از یک غزل اوسـت:

مدار صبر و تحمــل به سوز و ساز کشید  چو ماهم از مـژه بر جان خـدنگ ناز کشید     
شب گذشتــه چو دور فلــک دراز کشید  بـه یــاد سلـسه ی زلـف او تسلسـل فــکـر    
ز آستـان حقیــقت، سـوی مجــاز کشید  چه رشته ای است محبت که شیخ صنعان را     
ز تازیـان و ز ترکــــان به ترکتــاز کشید  دو تـرک نـرگس بیـمار او به غـمزه دمـار    
َملک به جان و َفلک بر دو دیده ناز کشـید      شــباب را به جــوان بـخـتی نــوازش او   
)همان: 734-733(

2-2-6-  قطعات
در دیـوان شـباب حدود سـی قطعه وجود دارد کـه موضوع آنها عمدتـاً نصیحت و موعظه 
اسـت. »شـاعر قطعه سـرا از آنجـا کـه در پی گفتن داسـتان یا بیان اندیشـه ی مشـخص اسـت و 
خالصـه آن کـه می خواهـد حرف معلومـی را به مؤثرترین شـکل بیان کند، اغلـب از زبان فاخر 
و ادیبانـه ی قصیـده و زبـان محتـاط و محـدود غـزل، خـود بـه خود فاصلـه می گیرد و بـه زبان 
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محـاوره نزدیـک می شـود« )موحد، 1373: 17( و این همان نکته ای اسـت که در قطعات شـباب 
می شـود. دیده 

قطعـات شـباب اغلب کوتاه انـد و در دیوان او قطعات دوبیتـی و چندبیتی کوتاهی می بینیم 
کـه هریک پیامـی اخالقی به مخاطـب هدیه می کند:

بپسـندند  کـه  بگـو  گفتـی  چـو  یـا  یـا زبـان بهــر گفتــــگو مگشـــای     
می خندنـد تـو  گفتـه ی  بـر  خلـق  جـای گریـه اسـت بـر تـو چـون بینی
)شباب شوشتری،1385: 784(

 نیز: 
چـار کـس را امتحـان در چـار چیـز مرد را الزم بــــود در چــــار جــای     
سـتیز هنــگام  و  هیـــجا  صـف  در  مرد نیــرومنــــــد الف انــــدیش را     
تمییـز دادن  مــی توان  امانـــت  در  زاهـــــــد دینــدار و بی دیـن را ز هم      
گــریز در  سبقـــت  پـای  برنخــیزد  دوسـت را در وقـت سـختی گر ز جای   
چـون بـه جـان گـردد شـرار فاقـه تیـز خانمـــان و همــــــسر و فرزنــد را    
)همان: 789(

2-2-7-  رباعیات
رباعـی قالبـی اسـت که از دیربـاز نزد ایرانیـان خوش ذوق رواج داشـته و »خـاص و عام و 
عالـم و عامـی و زاهـد و فاسـق را در آن نصیب بوده اسـت« )شـمس قیـس رازی، 1314: 114(. 
برخـالف دیگـر قالب های شـعری، که »همیشـه فرم شـعر اسـت که بـر تجربه ی شـاعرانه تقدم 
دارد، در رباعـی لحظـه و تجربـه ی شـعری غالبـاً بر فرم مقدم اسـت« )شـفیعی کدکنـی، 1368: 
12( و همیـن امر سـبب شـده که صمیمی ترین و شـخصی ترین تجربه های عاطفـی و ناب ترین 

لحظات حسـی و شـهودی در قالـب رباعی رنـگ جاودانگی یابد.
اگرچـه رباعیّـات شـباب در مقایسـه بـا قصایـد و غزلیاتـش مرتبـه ی کمتـری دارد؛ اما در 
رباعیّات او می توان رّد پای مفاهیمی را دید که از آبشـخور اندیشـه ی حکما و فالسـفه ای چون 

خیـام و رنـدان فرصت طلبـی چون حافظ سـیراب شـده اسـت: 
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خـون در رگ و جـان در تنـم از باده کنید خیزیـد و بسـاط عشـــرت آمـاده کنیـد 
با یک ســر مــوی دلبــری ســاده کنید صلـح دو جهـان وکالـت از جانـب مـن     
)شباب شوشتری، 1385: 810(

که این سروده ی خیام را به ذهن متبادر می کند:
با ماهـــــرخی اگر نشسـتی خوش باش خیّـام اگـر ز بـاده مستـــی خـوش باش

انگار که نیستی، چو هستی خوش باش  چـون عاقبـت کار جهـان نیسـتی اسـت
)خیام، 1389: 29(

و نیز:
از کفـش نمی رسـتی گـور در صیدگـه  بهــــرام کـه شـد بـه گورگیری مشـهور   

چنـدان کـه نهد یـک قـدم از جانب گور   بـا آن همـه وسـعت از جهـان راه نیافـت   
)شباب شوشتری، 1385: 808(

  که یادآور این رباعی مشهور حکیم نیشابور است:
آهـــو بچـه کـرد و روبـه آرام گرفـت آن قصـر کـه جمشـید در او جـام گرفت    
دیـدی کـه چگونـه گـور بهـرام گرفـت بهــــرام کـه گـور می گرفتـی همـه عمر    
)خیام، 1389: 2(

 و این نمونه: 
هـر لحظـه به شـوهری برد عشـوه به کار دنیاسـت چـو سـالخورده بکـری مـکار   

وی      با اوست تــو را تمنّــی بوس و کنـــار  از  نومیـد  رفتــــگان  همـه  آن  بـا 
)شباب شوشتری، 1385: 809(

که یادآور این بیت معروف خواجه ی شیراز در بیان بی وفایی دنیاست:
کـه این عجـوزه عروس هزار داماد اسـت مجـو درسـتی عهـد از جهان سسـت نهاد   
)حافظ، 1385: 220(

3-2- عنصر موسیقایی
موسـیقی شـعر در حقیقت حاصل تنوع و تکرار اسـت؛ تنوع و تکراری که یا در نظام آوایی 
کالم صـورت می گیـرد و سـبب پیدایی اوزان عروضـی، ردیف و قافیه و زیورهای لفظی می شـود 
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و یـا  مجموعـه هماهنگی هایـی اسـت کـه در قلمـرو  معنایـی صامت هـا و مصوت هـا صـورت 
می گیـرد و بـه التذاذ ادبی می انجامد. حضور موسـیقی در کنار عنصری چون خیـال، کالم را تعالی 
بخشـیده و از حـد سـخن عادی فراتـر می برد. وزن، دارای ضرب آهنگ و موسـیقی خاصی اسـت 
که سـبب قدرتمندی شـعر می گردد. عالوه بـر آن، انتخاب وزن رابطه ای تنگاتنگ بـا موضوع دارد 

و درک ایـن مهـم می تواندجایگاه سـخن را تعالی بخشـیده و تأثیـر آن را دوچندان کند.
 در بررسـی شـعر شـباب درمی یابیـم که شـاعر گمنـام شوشـتری از تأثیـر وزن عروضی و 
ارتبـاط آن بـا مفاهیـم سـخن به خوبـی آگاه بوده و متناسـب بـا محتـوای کالم، وزن عروضی را 
بـه خدمـت گرفته اسـت؛ مثـاًل درمثنـوی تحفه االحباب، که سـروده ای عاشـقانه اسـت، از وزن 
»مفاعیلـن مفاعیلـن فعولن«، یعنی بحر هزج مسـدس محـذوف بهره می برد؛ وزنـی نرم و لطیف 
کـه متناسـب بـا فضای عاشـقانه اسـت و یـا در مثنوی دیگـر که حماسـه ای دینی و شـرح نبرد 
علـی  بـن  ابیطالـب بـا عمرو بن  عبدود اسـت، از بحـر متقارب مثّمـن محذوف اسـتفاده می کند؛ 
وزنـی کامـاًل حماسـی و درخـور محتـوای رزمـی داسـتان. در دیگـر قالب های شـعری نیز این 
مهـارت و اسـتادی بـه چشـم می خـورد؛ مثـاًل در قصایـد مدحـی که شـاعر بـه دنبال سـرودن 

اشـعاری فاخـر و متین اسـت، بحـور رمل و مجتـث بهترین گزینه ی اوسـت.
از حیث ردیف و قافیه نیز بسـیاری از سـروده های شـباب مّردف اسـت، که این امر به غنای 
موسـیقی شـعر شـباب می-افزایـد؛ امـا در دیـوان او از ردیف های اسـمی و فعلـی طوالنی خبری 
نیسـت. وجود قافیه  ی میانی، دیگر ابزاری اسـت که به غنای موسـیقی شـعر شـباب افزوده و آن را 
گوش نـواز کـرده اسـت. در دیوان شـباب قصایدی وجـود دارد که تمامی ابیـات دارای قافیه میانی 

اسـت؛ مانندسـروده ی زیـر که جز بیـت مطلع، تمامی ابیات بـه قافیه ی میانی زیور یافته اسـت:
تا کوس رسوایی زنم، هم ننــگ را هم نام را ساقــــی بهار آمد بیار آن جـام زرین فام را          
تاراج لطف و ناز کن، هم صبر و هم آرام را برخیز و ناز آغاز کن، سامان عشرت ساز کن        
جـام طرب لبریز شـد، رنـدان دردآشـام را بستان فراغ انگیز شد، گلزار عشرت خیز شد    
) شباب شوشتری، 1385: 126(
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دیوان شـباب از حیث موسـیقی درونی نیز گنجینه ای غنی و درخور اسـت؛ در دیوان او انواع 
صنایـع لفظی چـون واج آرایـی، واژگان آرایی، جناس تام و ناقص در کنـار زیورهای معنوی چون 
تلمیح، پارادوکس، تشـبیه، اسـتعاره، حسـن تعلیل، لف ونشـر و... خودنمایی کرده و سـروده های 

او را بـه رنگین کمانـی از بدایـع شـعری تبدیل کرده اسـت. در زیر به چند نمونه بسـنده می کنیم:
لف و نشر

ز سعیت مّلت و ایمان و دین و شرک و کفر و کین
سـمین و خـّرم و فربـه، غمیـن و خسـته و الغـر
)همان: 383(

تلمیح
عنکــــبوتی را که تار افکــــند بهــر حفـــظ او

زیبـد او را چـون مگـس، جبریل اگر گردد شـکار
)همان: 341(

حسن تعلیل
تا ز انگشــت تو شـق شد مه ز رشـک این شرف   

می شـود مهـر فلک هرشــب نگـون در چاهسـار
)همان: 342(

ایهام
دل بــرد از شـــباب و ندادش بجـــز فریـــب    

آخــــر بـه نقــــد قلـب، خـــرید آن سـیاه را
)همان: 327(

عکس و تصدیر
از بـوی گل شـد خانـه ی عنبرفـروش    اللـه زار 

خانه ی عنـــبر فروش از بــوی گـــل شــد الله زار
)همان: 428(



 117   

استعاره
گـوش زمانـه چـون تـو بـه خــوبی و دلبـری     

نشنیــــــده در نتیـــــجه ی آدم قرینـــــــه را
)همان: 703(

واج آرایی
الحمـد کـه آن خـواری و غمخـواری و تلخـی     

بگــذشت ز پی شــاهد و شهــد و شــکر آمـد
)همان: 283(

جناس تام
بـه سـر، سیـــاحت کرمـان تـو را و می بینــی       

در انتــــظار تـــن انــدر مــــزار، کـــرمان را
)همان: 132(

کوتاه سـخن آن که اسـتفاده ی مناسـب از اوزان عروضی در کنار بهره مندی از قافیه ی کناری، 
میانی و موسـیقی درونی، بویژه صنایع لفظی، بر غنای موسـیقایی شـعر شـباب افزوده است.

نتیجه گیری
شـباب شوشـتری از شـاعران گمنام دوره ی بازگشـت و از سـخنوران قرن سـیزدهم است 
کـه بـه دلیـل دوری از پایتخـت و شـعرای اصفهـان، در تاریـخ ادبیـات فارسـی ایـن دوره نامی 
از وی نیامـده اسـت. او ماننـد دیگـر شـاعران معاصر خـود به رسـتاخیز ادبی دوره ی بازگشـت 
پیوسـت. شـعر شـباب، سـلیس، روان و آراسـته به زیورهای بدیعی اسـت. شـاعر شوشتری در 
اکثـر قالب هـای شـعری هنرنمایـی کرده اسـت و غالـب اشـعار او در خدمت اندیشـه ی دینی و 
مذهبـی قـرار دارد. بخش عمده ی دیوان شـباب، شـامل قصاید مدحی اسـت که بیش از هشـتاد 
درصـد آنهـا در بیـان مناقـب اهـل بیت، بویـژه مولی پرهیـزکاران علی  بـن ابیطالب )ع(، اسـت. 
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وجـود همیـن اشـعار شـباب را در خیـل شـاعران والیی جـای می دهد.
در دیـوان شـباب اصطالحـات علومی چون منطق، شـطرنج، نجـوم، معانی و گیاه شناسـی 

دیـده می شـود کـه حکایت از احاطه ی شـاعر شوشـتری بـه این علـوم دارد.
انتخـاب وزن در دیـوان شـباب تناسـب کامـل بـا محتـوا و موضوع سـخن دارد؛ بـه عنوان 
مثـال در مثنوی عاشـقانه ی تحفه االحباب از وزن هزج مسـدس محذوف بهره می بـرد که یادآور 
خسـرو و شـیرین نظامـی اسـت. بسـیاری از سـروده های شـباب مـّردف اسـت، که ایـن امر به 
غنـای موسـیقی شـعر می افزایـد؛ امـا در دیـوان او از ردیف های اسـمی و فعلـی طوالنی خبری 

نیسـت. در پـاره ای مواقـع قافیـه ی میانی به غنای شـعر شـباب می افزاید.
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