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  چكيده
ي اسفرايني از عارفان بلند همت و شاعران برجستة قرن نهم هجري بشمار ميـرود؛  شيخ آذر

آذري از جواني شعر ميسرود و شهرتي بهم زده و مدتي هم در دربار تيموريان بود سپس به 
الدين طوسي علم حديث آموخت بـه دليـل سـكونتش در     تصوف روي آورد و نزد شيخ محي

به اسفرايني مشهور شد و چون ) ق.ه 784(سفراين طوس، به طوسي و به سبب تولدش در ا
دوسـالگي شـمع وجـود ايـن      و سرانجام در هشتاد. تخلص ميكرد» آذري«متولد آذرماه بود 

ه بـه سـبك     . شاعر گرانقدر به خاموشي گراييد و به ديدار حق شتافت زبان شعريش بـا توجـ
و ديـوان اشـعارش از    اسـت  »سبك عراقي«قرن نهم همان زبان عرفاني و عارفانة رايج در 

  .ادبي بسيار غني است فنون و صنايعلحاظ 
بــا توجــه بــه نوآوريهــايي كــه آذري دركــاربرد تعبيــرات و الفــاظ، نوســازي تشــبيهات،  

       نشـان داده اسـت؛ در ايـن مقالـه بـرآنيم تـا ويزگيهـاي        لغـات تصويرسازيها، وسـعت دايـرة   
دانها توجه داشته در سـه سـطح ادبـي،    ي و نوآوريهايي را كه شاعر در اشعارش بسشنا سبك

  . فكري و زباني بررسي نماييم
  

  كلمات كليدي
 آذري، اشعار، سبك شناسي، رديف، قافيه، موسيقي

                                                 
 rahim.salamatazar@gmail.com عضو هيأت علمي دانشگاه آزاداسالمي واحدايرانشهر.  ١
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  مقدمه
نورالدين محمد بن عبدالملك آذري اسفرايني، شاعر، عارف و نويسندة شيعي ايران در نيمـة  

آغاز شاعري، در ستايش شاهرخ  او در.) ه 866 -784(است. ق.ه نهمو سدة  هشتمدوم سدة 
گوركاني قصيده ميسرود، سپس به تصوف روي آورد و در حلقة مريدان شـيخ محـي الـدين    

سال نزد غزالي علم حديث و تفسـير   پنجبه مدت . درآمد.) ق 830درگذشتة (طوسي غزالي 
از او نعمت اهللا ولي شد و پس از درگذشت غزالي، آذري مريد شاه . آموخت و با او حج گزارد

پـس از بازگشـت از سـفر حـج، بـه      . ارشاد و خرقه گرفت و دو بار، پياده به حج رفـت اجازة 
بـه حرمـت   .) ق 838 -825: حكومـت (هندوستان رفت ودر دربار سلطان احمد شاه بهمني 

سـال تـا آخـر عمـر      سيپس از بازگشت از هند، در زادگاهش خراسان حدود  . بسيار رسيد
. درگذشت. ق 866ر و سلوك و تأليف كتب پرداخت و در سال خود زيست و به عبادت و سي

وي در غزلسرايي به شيوة سعدي، حافظ، حسـن  . سروده هاي آذري، ساده و بي تكلّف است
نظر داشته است قصايد او، شامل موضوعات ديني همچون، توحيد، نعت نبـوي و  ... دهلوي و 

 . منقبت علوي است

قصايد متعددي در توحيد و نعت پيامبر و مناقـب  آذري مسلماني شيعه مذهب است ، او 
نشان داده  -عليهما السالم –ائمة شيعه سروده و عالقة خاص به حضرت علي و حضرت رضا 

  . و قصايدي دربزرگداشت آنان سروده است
  
  :هايي كه به نام آذري معرفي شده است ها و سروده نوشته

مكرّمه، طغراي همايون، مثنوي مرآت، ديـوان  كتاب سعي الصفا في المناسك، تاريخ المكّه ال
  .اشعار، بهمن نامه، مفتاح االسرار، جواهراالسرار، مثنوي اماميه، مثنوي ثمرات

   
  اشعار آذري

قصايد آذري هم از نظر همانندسازي با ديگر سخنوران شامل مسائل ديني و مذهبي، توحيد 
آميخته و سرودة خود را به پايان  و نعت و منقبت است و در مواردي هم اين مطالب را درهم

  . برده است
از سي و پنج قصيدة موجود در ديوان او، نه قصيده در توحيـد و چهـار قصـيده در نعـت     
پيامبر و چهارده قصيده در منقبت حضرت علي عليه السالم و پنج قصـيده در منقبـت امـام    

مبران و امامـان و يـك   هشتم و يك قصيده در منقبت امام دوازدهم و يك قصيده دربارة پيا
  . قصيده هم تحت عنوان بهاريه قرار دارد
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بيت نيز سـروده   307آذري پس از قصايد چند ترجيع و تركيب و مسمط شامل : ترجيع بند
  :است

بنـد،   3تركيب بنـد نخسـت در    -2. بيت، در حكمت 181بند، شامل  14ترجيع بند در  -1
بنـد، شـامل    9تركيب بنـد دوم در   -3. مبيت، در منقبت حضرت علي عليه السال 36شامل 

الم  54 بيـت، در   36بنـد، شـامل    9مسـمط در   -4. بيت، در مصيبت امام حسين عليه السـ
  .منقبت امام زمان و تقاضاي ظهور

  
  غزليات عرفاني

غزل دارد كه آن اشعار را با زبان خاص خـودش در زمينـه هـاي ديـن، عرفـان،       469آذري  
صريح يا به شـكل اسـتعاري سـروده و  موضـوع غزليـات وي       اخالق و عشق الهي به صورت

غزلياتش عادتـاً حتّـي   «. اش غلبه دارد عشق و عرفان است اما جنبة عارفانة اشعار برعاشقانه
هـاي عرفـاني و گـاه متضـمن طامـات       اگر ظاهر عاشقانه هم داشته باشد مشتمل بر انديشه

وي تقليد از شاعران گذشته، و نظيـره   در دورة).329صصفا،تاريخ ادبيات در ايران، (» .است
سازي و جوابگويي به اشعار آنها رسم رايجي بوده كه اين سنت بعدها هـم در شـعر فارسـي    

آذري هـم بـه   . ادامه پيدا كرد تا تبديل به سبك مستقلي به نام سبك بازگشـت ادبـي شـد   
ان قرن هفـتم و  سرگرم جوابگويي غزلهاي استاد«اقتضاي زمان از اين امر مستثني نمانده و 

وي «به ويـژه  ). همان(» .هشتم مانند سعدي، اميرخسرو و حسن دهلوي، و حافظ بوده است
به سخن خواجة شيراز سخت مايل بوده و بسياري ازتركيـب بنـدها و مضـامين را از سـخن     

تـاريخ مشاهيرخراسـان   (» .بلند او برگرفته و بسياري از غزليات خواجه را جواب گفته اسـت 
آنچه در غزل او جلب توجه ميكند برخي مضامين و تصاويرنو و گـاه  ). 290ماليي،آقا شمالي،

   بي سابقه است كه با نوسـازي تشـبيهات و آشـنايي زدايـي از تشـبيهات مكـرر و مضـامين        
  . اي همراه است كليشه

شمار فراواني از غزلهاي آذري كمتر از هفت بيت بوده و چند غـزل چهـار بيتـي نيـز در     
و از قاعدة ابيات غزل متعارف بين هفت تـا  ...)و  218، 142غزل (او وجود دارد ميان غزلهاي

چهارده بيت متحدالوزن و متحدالقوافي كه بيت نخست آن هم مانند قصـيده مصـرّع اسـت    
در موضـوعات  ) قطعـه  42(آذري پس از غزلهـاي عرفـاني تعـدادي قطعـات     . تبعيت نميكند

ول سخنوران بوده، سروده و ديوان خود را كامـل  كه معم) عدد 75(مختلف و شماري رباعي 
غزلياتش در سـطح بـاالتري نسـبت بـه سـاير اشـعارش قـرار دارد و نـوآوري و         . كرده است

اين نوآوري، هم در انتخاب و كاربرد تعبيرات و الفاظ و هم . ظرافتهايي را در آنها ميتوان ديد
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بـا غـور در غزليـات شـيخ پـي      . در تشبيهات، تصويرپردازيها و مضمون سازيها ديده ميشـود 
ژگيهاي شخصيت حافظ بيشتر در او متبلـور اسـت ، هرچنـد چهـرة سـعدي،       ميبريم كه وي

  . اميرخسرو و گاه مسعود سعد را نيز در اشعارش ميتوان ديد
  

  سبك شناسي غزليات آذري
ات آذري ميپـردازيم كـه از نظـر محتـوا و         در اين پژوهش بيشتر به زوايـايي از سـبك غزليـ

  .مضمون، عناصر زباني و ادبي در نوع خود بديع بوده و جنبة نوآوري داشته است
  

  ويژگيهاي ادبي. 1
يكي از اولين راههاي تداعي معاني و ايجاد تصوير شعري، تشبيه است كه خـود  : تشبيه

تشبيه نخسـتين و سـاده تـرين راه تفـنن در     «. پاية بسياري از عناصر تصوير ساز ديگر است
  )85احمد نژاد، فنون ادبي،(» .ستبيان معني ا

در شعر آذري تشبيهاتي ديده ميشود كـه جديـد و غيـر معمـول اسـت، در ايـن دسـته        
  :تشبيهات، غالباً تازگي تشبيه ناشي از نو بودن مشبه به است مانند

  »ماهي سراسيمه«به » خيال«تشبيه 
 به روز گريه از چشمم خيالت ميجهد هر سو

  
ــو  ــيمه  چ ــاهي سراس ــه از م ــزد ك ــرداب بگري  گ

  )2،ب 174غ (
  »شراب در ظرف بلور«به »  شفق درصبحگاه«تشبيه 

  )2ب  285غ (چو در بلور كه لعلي شراب ميريزد م شراب شفق        بريخت در قدح صبحد
او . اي كه در تشبيهات آذري قابل تأمل است، توجه او به توصيف اشك و گريه است نكته

. ن كار در نظر ميگيرد و تصاوير جانداري با آنها خلق ميكنـد هاي متعددي را براي اي به مشبه
توصيف اشك و گريـه از پربسـامدترين تشـبيهات آذري اسـت او بارهـا از حبـاب بـراي بـه         

  :تصويركشيدن اشك استفاده كرده است
پرده هاي چشم خون آلود من همچون حباب   

  
ــرون   ــه درون و ب ــكم هم ــيل سرش ــت س  گرف

  

ــه  ــاب زد خيمــة خــونين ب   گــرد چشــمة خون
  )2،ب 146غ (

ــرزد   ــاب ميل ــون حب ــر آن چ ــر س ــده ب  دو دي
  )5ب  286غ (

  :در بيت زير اشك به لؤلؤ تشبيه شده لؤلؤيي كه به ريسمان كشيده شده باشد
 اشــكم كــه از مــژه ســوي آن دلســتان رود

  
 چون لؤلؤييست سفته كه در ريسـمان رود  

  )1ب 214غ(
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  :نگر ناودان تشبيه شده استدر اين بيت اشك به سيل ويرا
 نه تنها خانة تن شد خراب از سيل چشم مـا

  
 كه بسياري شود ويـران ز سـيل نـاودان خانـه     

  )2ب  436غ (
  .:هايي آورده كه بديع و داراي نوآوري است به همچنين براي تشبيه خال نيز مشبه

  :تشبيه خال به نخل بال
 تنها نـه بـالي سـيه آن نـرگس مسـتت

  
  تخم حيات تشبيه خال به

 آن دانه هاي مشك كه خال است نـام او 
  

  تشبيه خال به نقطة كفر
ــروي او  ــر گوشــة اب  نقطــة خــال ســيه ب

  

هر خـال تـو بـر روي تـو نخليسـت بـال را        
  )2ب  7غ (
  

 اي تخم حيات ماست كه بـر چهـره كشـته   
  )2ب  438غ (
  

 نقطة كفر است كان بر گوشـة محـراب زد  
  )4ب  146غ (

  :هي خط و خال از پر زاغ نيز استفاده كرده استاو براي توصيف سيا
 اين خطّ سيه بـا دهـن تنـگ خطاييسـت

  
 كافتــد بــه لــب چشــمه حيــوان پــرِ زاغــي 

  )4ب 456غ(
  :مثل تشبيه خال به مگس. هايي به كار برده كه چندان هنري نيست به گاهي نيز مشبه

 ست آن لب شيرين در آب افتاده و خالـتنبات
  
  رهيه دندان به قنابتش

 دل از دو رشتة دندان توست در خطر جان
  

 بر آن لب با مگس ماند كه در آب نبـات افتـد   
  )4ب  183غ (
  

 كه هست چشم تو قصاب با دو رشته قناره
  )5ب 431غ(

 آذري در تشبيهاتي كه براي وصف، رفتار و كردار و هجران يار خـويش بهـره ميگيـرد از   
لي پنج بيتي شاعر پنج بار از واژة كباب سود جسته، زياد استفاده ميكند در غز» كباب«واژة 

براي به تصويركشيدن غم و غصه اش از هجران و فراق يار و از سوختن در عشق او و در تب 
  . و تاب بودن از لفظ زنده و پراحساس كباب، كبابي كه ميسوزد بهره گرفته است

 وگر به عيش رسي آذري ز صحبت دوست
  

 از نمكــشكبــابكي كــه دلــم شــد كبــاب  
  

ــار و شــراب غــم دركــش   ــه بي كبــاب غص 
  )5ب  301غ (

ــدم بمكــش   ــده گوي ــر او دي ــر كشــم ب  اگ
  )1ب 315غ(
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  هاي تشبيهي كاربرد اضافه
هاي تشبيهي بكار رفته است كه جاي تأمل  ويژه اضافهشعر آذري برخي تركيبات اضافي ب در

اضـافه  «. نقـش دارد  ي كالمهاي تشبيهي در اين است كه در خيال انگيز اهميت اضافه. دارد
بـه، بـه مشـبه اضـافه ميشـود از زيبـايي        اي كـه در آن مشـبه   خصوص اضافههاي تشبيهي ب

  )88احمد نژاد، فنون ادبي،(» .بيشتري برخوردارند و به استعاره نزديكند
  :در ذيل برخي از اضافه هايي كه در غزلهاي آذري بكار رفته ذكر ميگردد

بقا، گل عهد، شيشة طاقت، خاتم دل، در فرصت، علم فقـر،   كشتي اميد، درياي وهم، باغ
كحل توفيق، باغ كاينات، سبزة الفت، چمن دل، نمك روح، ايلچي عمر، خاشاك ريا، شـراب  
شفق، شبديز همت، مشاطة ازل، صرصر دوران، مشك صبر، بوسـتان سـعادت، در بنـاگوش،    

  .گالب معرفت، مخزن توفيق طناب عمر، كاتب صبح، سوزن مژه، سيالب ريا، قافلة اشك،
ها اسم معني و امري ذهني است كه نشان ميدهد، شاعر  اليه در اين تركيبات اكثر مضاف

انساني معناگراست و از اين طريق سعي دارد امور ذهنـي را بـراي مخاطـب     ،به لحاظ روحي
  . عيني و ملموس نمايد

  تشبيه مركب
رساخت آن سنت ادبي تشبيه لب به لعل در بيت زير شاعر تشبيه مركبي ساخته است كه زي

  :به و لفظ دردانه تشبيه جديدي خلق كرده است و آب حيات است شاعر با آوردن دو مشبه
 آن رشته هاي در كه ميان دو لعل توست

  
ــه  ــات   دردان ــمة حي ــه در چش ــت ريخت  هاس

  )3ب  66غ (
  :»خضر افتادهحباب واژگون كه از آب «به » الله در ميان سبزة سيراب«تشبيه مركب 

 زة سـيراب شـكل اللـه بـينبدر ميان س
  

 باژگون افتاده بـر آب خضـر از خـون حبـاب     
  )6ب31غ(

  تشبيه مضمر
 گرفتي صيد دلها را و بستي در كمند زلف

      
 بست آورد ست اين كه دل را پاياهللا چه كفر تعالي 

  )2ب245غ(
از ترفندهاي زيبـايي آفرينـي    تشبيه مضمر كه با حذف ادات و عدم ساختار تشبيه يكي

است در اين بيت ديده ميشود كمند زلف كه خود يك تشبيه بليغ است به كفر تشبيه شده 
  . است
 تو گيـرم سـر زلفـتچاه زنخداندر 
  

 در چــاه چــو گيــري رســن اميــد نجــات اســت  
  )6،ب 98غ (

  . شبيه شده استتشبيه بليغ و استعاره از موانع راه و سر زلف نيز به رسن ت» چاه زنخدان«
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 نيايد بـه دسـت تـوكمند زلفتا آن 
  

 )4، ب 66غ (او نجات  چاه رنخداناي دل مجو ز 
  

  تشبيه بليغ» چاه زنخدان«و » كمند زلف«
  تشبيه ملفوف

 دل به رويش مات و حيران مانده سرگردان بـه زلـف
  

 خانه روم اسـت و مسـافر مانـده در هندوسـتان     
  )3ب  411غ (

  . بتني بر لف و نشر است در اين بيت ديده ميشودتشبيه ملفوف كه م
در بيت زير همسايگي زلف با رخ كه در نمود زيبايي الزم و ملزوم يكديگر هستند يكـي  
از مواردي است كه مطمح نظر بوده و شاعر براي بيان و توصيف اين قرابت بيشترين بهره را 

  . ندبه هر دو حسي هست از تشبيه ملفوف برده است مشبه و مشبه
 گم تا در شب نگردد كه زلف بر عارض  نيفشان

  
 خيـالي در دمـاغ جـان فتـاد     زلفشو  رخاز 
  

 برافگن دامن برقع كه تا مه در نهار افتـد  
  )3ب  159غ (

 ساختند ايمانو  كفرخُرده بينانش نشان 
  )4ب  175غ (

  تشبيه تفضيل
مطـابق تعريـف   . تفضيل اسـت  از انواع تشبيه كه به وفور در ديوان آذري كاربرد دارد، تشبيه

تشبيه تفضيل آن است كه نخست تشبيه كنند و پس از فراغـت از تشـبيه،   «علماي بالغت، 
) 236همـايي،  فنون بالغـت و صـناعات ادبي،  (» .به تفضيل و ترجيح دهند مشبه را بر مشبه
امـا بـا   هاي تفضيل در غزلهاي آذري با تعريف فوق، انطباق دقيق ندارنـد،   البته اغلب تشبيه

در بيـت زيـر از   . بـه را درك كـرد   تكيه بر مفهوم بيت ميتوان ادعاي برتري مشبه بـر مشـبه  
به جرم اين كه خود را با قامـت يـار برابـر ميانگاشـت از هـم جـدا       را آذري، بند بند نيشكر 

  :كردند
ــاغ  ــه ب ــزد الف ،ب ــو مي ــت ت ــكر از قام  نيش

  
 به كينه بند ز بندش همـه جـدا كردنـد    

  )3ب  192غ (
  . قابل استنباط است) نيشكر(بر مشبه به ) معشوق(با دقّت در اين بيت برتري مشبه 

 در چمــن ميــزد انــار از حقــة لعــل تــو الف
  

 غنچه را با دهنش دعوي خـون بـود بـه بـاغ    
  

 كرديكسر دهانش را به دندان پاره  بانباغ 
  )3ب  165غ (

 خورده اي چند بدادند و خموشش كردند
  )2ب  188غ (

  :بيت زير، چشم محبوب جايگاهي بس فراتر از آن مييابد كه با نرگس برابر دانسته شوددر 



                                                                         1391 تابستان  – 16شماره پي در پي   –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 236

                        

 

زد الف با دو چشم تو نرگس كه هـر دمـش 
  

 از هر طـرف گرفتـه رگ خـواب ميكشـد     
  )5ب  222غ (

  تشبيه عقلي به حسي
اگـــر صـــبا ســـر زلـــف تـــو را برافشـــاند 

  
 فرو ريـزد  زر وهمچ دل و جانز هر شكن،  

  )4ب 278غ(
  تشبيه حسي به حسي

 يــار اگــر، راه فتــد نســيم راخــم زلــفدر 
  

ــه شــورش آورد    قــديم را سلســلةعشــق ب
  )1ب 18غ(

  :تشبيه زلف به زنجير تشبيه محسوس به محسوس است كه در ابيات زير ديده ميشود
 آذري زنجير زلـف يـار جـاي حاجـت اسـت

  
 خطاسـت فكر زنجير سر زلـف بتـان كـردن    

  
گرفتي صيد دلها را و بستي در كمنـد زلـف 

  

ــويش را   ــاه خـ ــدل پادشـ ــر عـ ــاب ده زنجيـ  تـ
  )5ب  12غ (

 كــين دلِ ديوانــه هــر دم در خطــايي ديگرســت
  )2ب  73غ (

 آورد كه دل را پاي بست كفرست اين اهللا چه تعالي
  )2ب  245غ (

  . دارد كمند زلف تشبيه بليغ محسوس به محسوس كه با واژة صيد تناسب
  تشبيه عقلي به عقلي

ــرهم زد ــار ب ــف ي ــلة زل ــو سلس ــبا چ  ص
  

ــق   ــون عش ــرهم زد  جن ــار ب ــه روزگ  ، هم
  )1ب  180غ(

  استعاره
در بيت زير تناسب برگ سمن و عنبـر خـام در خوشـبويي كـه يكـي اسـتعاره از رخسـار و        

و تضـاد معنـايي زيبـايي را در رنـگ سـفيد      . ديگري استعاره از گيسوي عنبرافشان يار است
  .سياه ايجاد كرده است

 آنكه بر بـرگ سـمن عنبـر خـام اسـت او را
  
  سرگردان به زلف حيران مانده رويش مات و به دل

 دلبر كيست؟ بپرسيد چه نـام اسـت او را   
  )1ب  29غ (

 خانه روم است و مسافر مانده درهندوسـتان 
  )3ب  411غ (

ي مظهر تاريكي و ظلمـت  هندوستان استعاره از گيسوست و روم استعاره از چهرة يار يك
  .است و ديگري مظهر نور و فروغ
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 تـر از آنـم در پـيش    آيد از زلف تو مشـكل  صد گره گر بگشايم ز خم زلف تو بيش      
  )1ب  322غ (

  .گره استعارة مصرحه از مشكالت راه، عدد صد نشانة كثرت و افزوني دشواري راه است
و انسـان پنـداري در مجموعـة شـعر شـيخ       وفور جاندارانگاري: تشخيص يا جاندارانگاري

آذري حاكي از قريحه و ذهن تصوير سازش دارد، وي طبيعت پويا و پرتپش را بر ايستا بودن 
توجـه و  . ذهن و واژه ترجيح ميدهد و از اين نوع مهم تصويرسازي كمال استفاده را مينمايد

ن كـرده اسـت، او از   ديد شيخ به جهان اطراف، پويايي طبيعت حاضر در شعرش را دو چندا
شـاعر از رهگـذر تشـخيص،    . عناصر طبيعت بهره گرفته و به آنان زبان گفتگو بخشيده است

  :عناصر هستي را درشكل انسان و ويژگيهاي وي به جلوه گذاشته است
 در شام زلف، خال تو تـا در كمـين گريخـت

  
 بنشست در ممالك دل، عشـق تنـدخوي  

  
 فدر چمن ميزد انار از حقـة لعـل تـو ال   

  
آنكه بر برگ سمن عنبر خـام اسـت او را 

             

 چين گريخت مشك از خطاي خويش به صحراي 
  )1ب  59غ (

 در ملك عقـل، شـيوة ظلـم و سـتم گرفـت     
  )3ب  89غ (

 باغبان يكسر دهانش را به دنـدان پـاره كـرد   
  )3ب  131غ (

 دلبر كيسـت؟ بپرسـيد چـه نـام اسـت او را     
  )1ب29غ(

بردن واژه است در معناي مجازي يا غير ماوضع له، همراه بـا قرينـه اي   مجاز بكار :مجاز
كه ذهن را به معناي مجازي راهنمايي ميكند، طبق عالقه و پيوندي كه بين معناي مجـازي  

  .و حقيقي آن وجود دارد
 مه گرچه تمام است به چشـم همـه آفـاق

  
ــت     ــه تمام ــاني ب ــم جه ــني چش ــو روش  ت

  )4ب 95غ(
ت (هر دو به عالقة محل و حال » انجه«و » آفاق«لفظ  اهـل  «مجـازاً در معنـي   ) محلّيـ

  . اند بكاررفته» جهان
  كنايه 

 مه گرچه تمام است به چشـم همـه آفـاق
  

ــدامت     ــه ن ــي رفت ــدارد ز پ ــود ن ــون س  چ
  )5ب 95غ(

  . كنايه از عاشق شدن» گذشتن تير از دل«
ــتح ــا فـ ــي آذريـ ــت نكنـ ــيم محبـ  اقلـ

  

 )6ب  95غ (تتا سينه نسازي سپر تير مالم 
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كنايـه از  » سـينه سـپر مالمـت سـاختن    «كنايه از عاشق شدن و » فتح كردن اقليم محبت«
  .پذيرفتن مالمت است

   
  موسيقي بيروني

زبانها بر اساس عنصـري كـه   «. منظور از موسيقي بيروني همان وزن شعر عروضي شعر است
در ) 192ولـك و وارن، ات، نظرية ادبيـ (  »مبناي وزن هر زبان است باهم تفاوت پيدا ميكنند

شعر نيز ميتوان به چنين ديدگاهي قائل بود به اين معني كه اشعار براساس محتوايي كه هر 
به عنوان مثال از عوامل عمدة انتقال . كدام وزن متناسبي را ميطلبند، از هم متفاوت ميشوند

  . محتواي حماسي شاهنامه، استفادة فردوسي از بحر متقارب است
اين موضـوع بيـانگر آن   . رودن غزلهاي خود از بيست و دو وزن بهره ميگيرد آذري در س

و اسـتفادة متوسـط وي از اوزان شـعر    . است كه آذري بر انواع اوزان شعر فارسي تسلّط دارد
فارسي به اين دليل است كه غزلهاي وي اكثراً عرفاني هسـتند، بنـابراين وي نيـاز چنـداني     

  . خويش حس نميكرده است براي تنوع دادن  به اوزان شعر
كمترين بسامد هم مربوط . بيشترين بسامد اوزان غزلهاي آذري، متعلّق به بحر رمل است

  . به بحر سريع، بحر غريب و بحر منسرح است كه از هركدام  تنها يك بار استفاده شده است
  

  اوزان و بحور عروضي غزليات آذري
  درصد  بسامد  بحر وزن  رديف
  55/18  87  رمل مثمن محذوف فاعالتن فاعلنفاعالتن فاعالتن  1
  13  61  رمل مثمن مخبون محذوف فعالتن فعالتن فعالتن فَعلن  2
  42/0  2  رمل مثمن مخبون فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن  3
  21/0  1  رمل مسدس محذوف فاعالتن فاعالتن فاعلن  4
  21/0  1  رمل مثمن سالم فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن  5
  21/0  1  رمل مثمن مشكول فعالت فاعالتن فعالت فاعالتن  6
ــاعيلن  7 ــاعيلن مفـ ــاعيلن مفـ مفـ

 مفاعيلن
  64/13  64  هزج مثمن سالم

هزج مـثمن اخـرب مكفـوف     مفعولُ مفاعيل مفاعيل فعولن  8
 محذوف

46  80/9  

  25/0  12  هزج مسدس محذوف مفاعيلن مفاعيلن فعولن  9
مسدس اخرب مقبوض هزج مفعولُ مفاعلن فعولن  10

 محذوف
7  49/1  

  06/1  5  هزج مثمن اخرب مفعولُ مفاعيلن مفعولُ مفاعيلن  11
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ــولن  12 ــلُ فع ــلُ مفاعي ــلُ مفاعي (=مفاعي
 )مفاعي

  63/0  3  هزج مثمن مكفوف محذوف

ــون   مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن  13 ــثمن مخبـ ــث مـ مجتـ
 محذوف

85  12/18  

  91/1  9  ثمن مخبونمجتث م مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن  14
ــوف   مفعولُ فاعالت مفاعيلُ فاعلن  15 ــرب مكفـ ــارع اخـ مضـ

 محذوف
61  13  

  21/0  1  مضارع مثمن اخرب مفعولُ فاعالتن مفعولُ فاعالتن  16
ــتفعلن  17 ــتفعلن مس ــتفعلن مس مس

 مستفعلن
  12/2  10  رجز مثمن سالم

  85/0  4  رجز مثمن مطوي مخبون مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن  18
  27/1  6  خفيف مسدس مخبون فعالتن مفاعلن فعلن  19
  21/0  1  سريع مطوي مكشوف مفتعلن مفتعلن فاعلن  20
  21/0  1  غريب مثمن مخبون فعالتن مفاعلن فعالتن مفاعلن  21
  21/0  1  منسرح مطوي مكشوف مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن  22

  
ري نيست و اين از تسلّط وي بـر وزن و فـنّ   هاي وزني چندان اث در اشعار آذري از سكته

عروض حكايت ميكند؛ البته گاهي در غزلهاي آذري به اقتضاي وزن برخي كلمات به شـكل  
  .ديگري ادا ميشوند

   
  موسيقي كناري

منظور از موسيقي كناري عواملي است كه در نظام موسيقيايي شعر داراي تأثير است ولـي  «
برعكسِ موسـيقي بيرونـي كـه تجلّـي آن در     . هده نيستظهور آن در سراسر شعر قابل مشا

سراسر بيت يا مصراع يكسان است و به طور مساوي و در همه جا بـه طـور يكسـان حضـور     
جلوه هاي موسيقي كناري بسيار زيـاد اسـت و آشـكارترين نمونـة آن قافيـه و رديـف       . دارد
  )71شفيعي كدكني، موسيقي شعر، (» .است

 318غـزل بـدون رديـف و در     151ديوان وي آمده اسـت،   غزلي كه در 469از مجموع 
وي در بكارگيري رديفهاي اسمي و فعلي ابتكاري و غيـر رايـج   . غزل شاعر رديف وجود دارد

و در رديف و قافيه بيشتر گرايش به كلمه ها و افعـال سـاده دارد و بـا اسـتفادة     .مهارت دارد
. عار خـود آب و رنگـي خـاص ميبخشـد    بهينه و گاه اعجاب آور از اين موسيقي كناري به اش

  .گويي شيخ آذري در آوردن رديفهاي مشكل، ادامه دهندة طريق شاعران قرن هفتم است
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261 )فعل(رديف يك و چند كلمه اي

 مورد
ندانست، نيافت، نتـوان يافـت، گريخـت، تـازه     :مانند

 ...كرد و
حرف(رديف يك و چند كلمه اي

  )و ضمير
46

 مورد
  ... ، خويش، چند، من، تو و ما، را:مانند

اسم و(رديف يك و چند كلمه اي
  )صفت

11
 مورد

تبارك و تعالي، داغ، دل، چشم، سگان، خوبان :مانند
 ...و

بيشتر غزلهاي آذري داراي قافية اسمي هستند و تعداد غزلهايي كه به طور كامـل داراي  
غزل است كـه قافيـة    82زليات او طوري كه از غباشند در اشعار او اندك است، ب قافية فعلي

يعنـي دقيقـاً   . فعلي در آنها بكاررفته است و بقية غزليات آذري داراي قافية اسـمي هسـتند  
غزليـات او قـوافي فعلـي بكاررفتـه     % 12/18غزليات آذري قوافي اسـمي دارد و در  % 88/81

  . است
  جدول بسامد حروف روي در غزليات آذري

حروف 
  روي

  ق  غ  ع  ح فس گ  ش  و  د  ت ي ه ن م ل ك ز ر ب  ا

1 58 18  51  بسامد 
1 

6 19 32 70 43 8 51  53  19  13  5  2  1  1  1  2  5  

  :غزل داراي حرف وصل است كه عبارتند از 118غزل آذري،  469از مجموع 
  ي ه  ن  م ش س ت ا حرف وصل

  60 4  10  13 17 1 4 9 بسامد
  

  موسيقي دروني 
  پارادوكس

پارادوكس يا متناقض نماست كه در ميان صنايع ادبـي از   يكي ديگر از ابزارهاي تصويرسازي
. ارزش بااليي برخـوردار اسـت و ارزش آن بـه سـبب خيـال انگيـزي فـوق العـادة آن اسـت         

پارادوكس از شكستن حكم منطقي اجتماع نقيضين محال است، حاصل ميشـود و همـين   «
يـل همـين، برجسـته    هنجارشكني و آشنايي زدايي در كالم برجستگي ايجاد ميكند؛ و به دل

سازي حتّي در گفتار عوام هم كاربرد يافته است؛ و در تعبيرات عامة مردم، هسته هاي ايـن  
  )65داد، فرهنگ اصطالحات ادبي،(» .تصوير و تعبير وجود دارد

خانه ساختن در عدم تناقض است و بعد شاعر براي اين خانه در و بامي هم تصور كـرده  
  .است كه غم از آن باال ميرود

در كوي عدم گر ز تـو مـن خانـه بسـازم 
  

 )4،ب 23غ (غمهاي تو آيد به در و بام من آنجا 
  



  241/ي غزليات شيخ آذري اسفراينيسبررسي سبك شنا
 

 

  :مستي در هشياري از پارادوكسهايي است كه در ادبيات سابقة زياد دارد
 مستش را بنازم چشم هشياريست در مستي چه
  

ــرد    ــرار نگي ــم ق ــتم دل ــه رف ــام ك ــر مق ــه ه  ب
  

 د دستش رادي دزدد دل از مردم كه نتوان چنان 
  )1ب  20غ (

ــرار شناســم   قــرار خــويش در آن زلــف بــي ق
  )3ب  345غ (

  .كاربرد پارادوكس يا متناقض نما در زيبايي كالم شاعر مشهود است
  

   جناس تام
  .در بيت زير قضاي اول به معني از وقت گذشته و قضاي دوم به معني تقدير

 قضاست عمر تو برآذري در آخـر عمـر
  

 )5ب  25غ (ر رضا بده به قضاچه چاره در دمِ آخ 
  

از جهـات چهارگانـه   (در بيت زير باالي اول به معني معشوق و باالي دوم به معنـي بـاال   
  )است

 باالي توام گر به بال كُشت عجب نيست
  

 )5ب  19غ (آيد به سر خلق بـال جملـه ز بـاال    
 

  . نيز جناس زايد در وسط هست بين بال و باال
  تلميح

ــافري ــتدر دوزلفــــت ز كــ  پيداســ
  

 )3ب  97غ (هرچه گوينـد آن ز الت و منـات    
  

  كافر و الت و منات تناسب و تلميح
 حسن تو در ازل چو بـه بـازار كاينـات

  

 گــر بخوانــد بــه گلبانــگ ان يكــاد  شــد جلــوه 
  )2ب  261غ (

 

  تناسب
ر اين آرايه نيز از آرايه هاي دلخواه شيخ آذري است كه به نظر ميرسد تمام تالش خـود را د 

  :براي كاربرد آن بكار بسته است لغاتبه گزيني 
 خورشيد كه بر خوبان تير سحر انـدازد

  
  
  
  
  

  گيرد چو ماهش از روي روشني شب آنكه

ــدازد   ــر ان  كانجــا كــه مقــام اوســت ســيمرغ پ
  )1ب  224غ (

 كفر،ظلمـــت ز ســـر زلـــف ســـياهش گيـــرد
  )1ب  155غ (

 

اه مشهود است اغراق و تشخيص كفر، ظلمت، زلف و سي لغاتدر مصرع دوم تناسب بين 
  .نيز وجود دارد
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  حس آميزي
ر كـالم، پوينـدگي شـعر را    آميختن چند حس با يكديگر به منظور خلق موسيقي معنـوي د 

  :توجه نشان داده است -هرچند كم -سازد آذري نيز به اين نوع تخيل سازندهمضاعف مي
  ر خسرو مگو افسانة شيرين شنو از روي ترشِ زاهد و گفتارِ تلخ ما مپرس          از شكّ

  )2ب  421غ (                                                          
  حسن تعليل

در بيت زيرشاعر پرچمهاي طاليي داخل گل را زر تصور كرده و اين دليل هنري را بـراي آن  
پرچمهـاي  (ذكر كرده كه غنچه الف ميزد كه با دهان يار برابري ميكند به همين سـبب زر  

  .شود در حالي كه در واقعيت چنين نيسترا به او دادند تا ساكت ) داخل گل
  اي چند بدادند و خموشش كردند ردهخون بود به باغ            غنچه را با دهنش دعوي خو

  )2ب  188غ (                                                              
تخراج آن را ياقوت از احجار كريمه است كه از كوه استخراج ميشود اما شـاعر دليـل اسـ   

  :ادعاي برابري كردن با لب يار دانسته است
  كردنـد بـرون از كمـر كـوه بـه سـنگش         ياقوت چو با لعل تو زد الف بـه رنگـش               

  )1ب  306غ (                                                                 
ف ابر هنگام شـفق كـه آسـمان    توصي(شاعر پاكي ابر را باعث در خون نشستنش ميداند 

  )سرخ است
  گردش چرخ نشاند چـو شـفق در خـونش      هركه دارد سر پاكي و طهارت چون ابر            

  )3ب  313غ (                                                                
  تضاد

مشاهدة نور ذات الهـي  تشبيه ملفوف و تضاد بين كفر و ايمان راه دشوار رهايي از تعينات و 
  . را نشان ميدهد

  بـه هـم   ايمـان با  كفرنتوان به يك دل داشتن اين هم دوست ميدارم وليك     رختِ سيه را با  زلف
           )4ب  366غ (                                                           

  .استفاده برده استآذري از صنعت ايهام و ايهام تناسب در شعرش بسيار :ايهام
  . تيردان -2آيين  -1:در بيت زير كيش به دو معنا بكار رفته است

   تير زهرآلـود آهـي تيـز انـدر كـيش مـا       يغ تيزم زآنكه هست           گو مترسان پادشه از ت
  )4ب  5غ (                                                                
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كلمة دستان نيـز بـه دو   . ايهام دارد زيرا يكي از معاني آب آبروست كلمة آب در بيت زير نيز
  :حيله و نيرنگ بدين ترتيب بيت دو معنا دارد -2جمع دست  -1: معناست

  بي آب شوي چون كه به دستان ببرنـدت       چون نرگس نورسته اگر چند برآيي             
  )2ب  65غ (                                                                

  در يتيم به معني بي مانند است -2طقل بي پدر  -1: كلمة يتيم در بيت زير به معاني
   كه افتادند چون كوكب ز چشم آسـمان يـك يـك   سلك زبان ما يتيمي چند         چو لؤلؤ بود در 

  )3ب  333غ (                                                           
اغراقها و غلوهايي كه شاعر دربارة زيبايي معشوق به كار مي بـرد، چهـرة يـار در    : اغراق

مقابل روشنايي و تأللو آفتاب و خورشيد، قامت بلند وي در مقابل سرو، دهان و لب سـرخ او  
در برابر سرخي انار قرار گرفته است، اوج اين اغراقها در بيت سوم است كه شاعر ميگويد انار 

  :ي برابري و زيبايي با تو داشت، پس باغبان از اين ادعاي گزاف آن را شكست و پاره كردادعا
ــردم مقابــــل رخ تــــو آفتــــاب را  كــ

  
 سرو را ديدم به پيش قامتت جاني نداشـت 

  
 در چمن ميـزد انـار از حقّـة لعـل تـو الف     

  
 پس از اجل به سـر قبـر آذري چـو رسـي    

  
  تجاهل العارف

 يحــوري نــدانمت صــنما يــا فرشــته ا    
  

 چيزيست از رخ تو كـه بـر آفتـاب نيسـت     
  )4ب  69غ (

 ماه را كردم مقابل بـا رخـت آنـي نداشـت    
  )1ب 80غ (

 باغبان يكسر، دهانش را به دندان پاره كرد
  )3ب  131غ (

ــدش    ــان آرزومن ــن ج ــه ت ــوع ب ــد رج  كن
  )5ب  316غ ( 

  
 تو از جان سرشـته اي  ،گر ديگران ز خاك

  )12ب  438غ (
  ويژگيهاي فكري. 2
ر فارسي از ديرباز يكي از مجاري طرح انديشه هاي عارفان بوده است به گونـه اي كـه از   شع

شاعري را نميتوان يافت كه كم و بيش به اين رشته نپرداخته باشد و در «قرن هفتم به بعد 
در ادامه به ). 94شميسا، سير غزل در شعر فارسي،(» .سخن او نشانه هاي عرفاني ديده نشود

، مبـارزه بـا   )8ب 267غ (اغتنـام فرصـت   :عبارتسـت از حورهاي فكري شاعر ذكر برخي از م
، اشاره به فلسـفه و  )4،ب257غ (، مردم داري)5ب 25غ (، رضا به قضا)4ب 429غ (رياكاري
  ).7ب 11غ(، اغراق در خفت عاشق نسبت به معشوق )3ب  357غ (منطق
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  ويژگيهاي زباني. 3
در نهايت در زبان متجلّي ميشـود؛ بنـابراين در   انديشه هاي مورد نظر شاعران و نويسندگان 

به جاي ورود در مسائل فكري، معموالً مسـائل زبـاني را   «بررسي ويژگيهاي فكري آثار ادبي، 
در ادامه به ذكر برخي ويژگيهاي زباني ). 69شميسا،كليات سبك شناسي، (» .مطرح ميكنند

  .  ميپردازيم تا به ويژگيهاي فكري شاعر دست يابيم
در غزلهاي عرفاني خويش، بنا بر شيوة مرسـوم بـر زبـاني نمـادين تكيـه دارد امـا        آذري

ويژه بزرگان ديـن روي ميـĤورد، بـه شـكلي مسـتقيم و      الً هنگامي كه به مدح افراد و بمعمو
آشكار، مقصود خويش را عيان ميسازد؛ از جمله در شـعري كـه در منقبـت امامـان معصـوم      

  :سروده است
ــالم ــه عـ ــي همـ ــرين معنـ ــدگواهبـ  نـ

ــب    ــارب شـ ــاز و يـ ــبيح و نمـ ــه تسـ  بـ
ــر پاكنــــد    ــر و كينــــه و تزويــ  ز كبــ

  

ــاه    ــه ش ــان جمل ــالم امام ــر ع ــه ب  ....ند ك
ــالم را پناه   ــق عـ ــت خلـ ــه رحمـ ــدبـ  نـ
 )2 82غ (ز جهل و جرم و عصيان بي گناهند

  

به نظر ميرسـد شـور و   . در غزل ديگري با همين بيان ساده به راز و نياز با خدا ميپردازد
آذري تـرجيح  . شاعر مجالي براي پرداختن به صنايع بديع ادبي باقي نميگـذارد حال عارفانة 

  :ميدهد در چنين اوقاتي حرف خويش را ساده و بي پيرايه بزند
ــيم ــديم و بـــ ــاي اميـــ ــة دريـــ  غرقـــ
ــرع  ــتعانت بخــــش از توفيــــق شــ  اســ
 كــــي رســــد در قلعــــة الحــــول تــــو

  

 ...دســـت مـــا گيـــر اي خداونـــد كـــريم  
ــتق  ــراط المســ ــيم، از صــ ــا نيفتــ  يمتــ

ــرّجيم    )387غ (منجنيــق شــرّ شــيطان ال
 

  
  عربيلغات 

هـا و تركيبهـاي عربـي اسـت      يكي از اختصاصات زباني شاعران سبك عراقي، استفاده از واژه
هـاي   بسامد اين زبان در اشعار شيخ بـه ويـژه در قصـايدش باالسـت و حتـي برخـي قافيـه       

الال، حمرا، صفرا، بيضا، اعما، اغـرا،  نفحات، الال، ع: هاي عربي است از قبيل غزلياتش هم  واژه
  . عربي است...  ماوا ، توال، توفيق، طريق، صديق، رحيم، رجيم و 

  
  تركي لغاتكاربرد 

تركـان آسـياي   . ي اسـت از ديگر موارد قابل بررسي در محور زباني غزلها، كاربرد لغـات تركـ  
نهايت در فرهنگ ايرانـي   اند، هرچند در هاي متمادي بر ايران حكمراني ميكردهميانه كه سال

در غزلهاي . ها را نيز به زبان فارسي وارد نمودند اسالمي جذب شدند اما با خود برخي واژه –



  245/ي غزليات شيخ آذري اسفراينيسبررسي سبك شنا
 

 

، يرغــو )لقــب ســالطين تــرك(، ترخــان )فرســتاده، ســفير(آذري واژه هــايي چــون ايلچــي 
ق و ،  قپچـا )عوارضي كه براي رسيدگي به جرايم گرفتـه ميشـود  (، يرقو )دادخواهي، داوري(

  . بكار رفته است... و ) حكم و فرمان شاهي(، يرليغ)نادان(و يق بيلمز ) 119غزل (شلتاق 
  :استفاده از واژه هايي كه هنوز در گويش اسفرايني متداول است

  بريق
 قــوت جــامي بــده از خلــوت و ملّــت مــا را

  

بر سر خوانِ كـرم چنـد خـوريم آب بريـق      
  )3ب  330غ (

 

اين واژه . ريز فارسي است به معني كوزة آب و ظرف سفالي شرابواژة بريق عربي شدة آب
  . در متون فارسي معموالً به صورت ابريق آمده است

  تغار 
ــن ــراب كه ــت ش ــدم و كيفي ــه رن ــرا ك  م

  

چه جاي جـام و قـدح بـاده ده تغـار تغـار       
  )4ب  294غ (

 

كه معموالً به  تغار به معني تشت سفالي و ظرف بزرگ هنوز در اسفراين استفاده ميشود
  . كاسه هاي بزرگ تغار ميگويند

  تنگ و تنك
 دل ما تنگ و تُنك آمد از آنـش مشـكن

  

 شيشه چون بشكند آن را نتوان كرد سـريش  
  )2ب  322غ (

  

تنك در اين بيت آذري همراه با تنگ آمده ولي هم در متون و هم در گويش اسفراين به 
  :ازك است، به عنوان مثال سعدي گويدتنهايي استفاده ميشود و به معني باريك و ن

  درون جامـه پديـد اسـت چـون گـالب از جـام       اندامهاي سـيمينت            تنك مپوش كه 
  )لغت نامه، ذيل واژه(                                                         

  رفت و روب
 روبي كنوحرم را رفت،درآ در ميكده صوفي

  
دح را شستشـويي كـن   به آب ديـدة صـافي قـ    

  )1ب 416غ(
  . مصدر مرخم است به معني جارو كردن: رفت و روب

  خاص آذري  لغات
و لغوي يكي از مؤلفه هايي كه ميتوان با بررسي آن توانمندي شاعر را سنجيد، وسعت دايرة 

تركيبـات زيبـايي در   . مهارت و استادي او در ساخت و انتخاب تركيبات و اصطالحات اسـت 
  :آذري ديده ميشود كه برخي از آنها ذكر ميگردد غزليات
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دوشاب دلي، همشيرة خضر، خـزف طبعـان پژمـرده، خلخـال شـهبازان، دايـة روح، دور       
مرغ سبك سير جهانگير، تاجران طلب سود، بخت سست رو،  گيراگير، آشنا رو، دست آغوش،

  ... سراي هوس، آسمان شيشه رنگ، دلهاي غم فرسود و 
ت از آنجاست كه گاه تمام زيبايي يك بيت، مديون حضور يكي از اين اهميت اين تركيبا

اگر شاعر . در بيت زير كلمة مردم زادگان جلوه اي خاص به بيت بخشيده است. عبارات است
  .به جاي مردم زادگان كلمة مردمك يا مردم را به كارميبرد بيت اين زيبايي را نداشت

 سرشــــكم را چنــــين در پــــا مينــــداز
  

 )4ب  78غ (را عزّتي هست  زادگانمردمكه 
  

  .در بيت زير نيز زيبايي بيت حاصل تركيب دوشاب دلي است 
 آذري را منما لعلِ چـو حلـوا اي دوسـت

  
 مشـهور اسـت  دلي دوشاببه  كو در اين شهر 

  )5ب71غ(
بيت را برجسـته  » پيراية روح«به معناي خواهر و » همشيره«در اين بيت هم دو تركيب 

  .ساخته است
 چون حور بهشتي شـده در حلـة جاويـد

  
 اسـت  پيرايـة  روح است كه  همشيرة خضر 

  )2ب 72غ(
  كاربرد كلمات عاميانه

اي به كار رفته است البته اين مختص به  در شعر آذري تعداد زيادي كلمات عاميانه و محاوره
بـه  . اده ميكردندآذري نيست و تقريباً تمام شاعران روزگار او از كلمات عاميانه در شعر استف

موازات راه يافتن زبان محاوره بسياري از اشكاالت دستوري و نحوي نيز در شعر مجال ورود 
يافته است البته آذري از شاعراني است كه زبانش نه به طور افراط مغلوب صنعت شده و نـه  

نش شعر او نسبت به بسياري از معاصرا زبانهر كلمه اي را به شعرش وارد كرده در مجموع 
  :خداكريم است در بيت زير از زبان محاوره گرفته شده است: تر است نقص سالمتر و بي

ــت ــيم اس ــاي ب ــه ج ــر چ ــق اگ  در عش
  زبان بازي كردن

 زبان بازي مكنزنهار با لعل لبش اي دل 
  

  شنگ و منگ
ــته   ــت فرش ــا نيس ــت آذري  آن حورسرش

  

 )1ب  57غ (اسـت    خدا كريمنوميد مشو  
  

 د رگ ما جان به همنازكي دار كانجا ز عين
  )2ب  366غ (
  

 شمــنگايــام بياراســت بــه كــه ســت شنگ
  )5ب  306غ (

  
  



  247/ي غزليات شيخ آذري اسفراينيسبررسي سبك شنا
 

 

                       اشكاالت دستوري
هرچه از قرن هشتم جلوتر ميĤيم زبان از اصالت و سالمت دور ميشود تا جايي كه در سـبك  

زبـان معيـار    در قـرن نهـم نخسـتين قـدمهاي دور شـدن از     . هندي زبان بيمارگونه مينمايد
اگـر ايـن   . در ديوان آذري رد پاي اين گريز از هنجـار زبـان را زيـاد ميتـوان ديـد     . پيداست

كـارگيري زبـان ميكـرد قطعـاً     نبود و اگر شيخ دقت بيشتري در باشكاالت زباني و دستوري 
كاربرد برخي كلمات بر خالف هنجار زبان و بي توجهي بـه  . شعرش بسيار بهتر از اين ميشد

در اغلب اوقات شيخ در تنگناي قافيه به . ان لطمة سنگيني به شعر او وارد كرده استنحو زب
  :چند بيت زير به عنوان نمونه نقل ميشود. چنين ناهنجاريهايي تن درداده است

  
  )رستش به جاي رستنش(استعمال فعل به جاي مصدر

 دل اندر بند زلفش بود در چاه ذقن افتاد
  

  عدم تطابق نهاد با فعل
  خويش را گناه)بدانستيم(بدانستي ما اول كاش

 را رستشعجب بندي و زنداني اميدي نيست  
  )2ب  20غ (
  

ــويش را   ــرديم راه خ ــاك ميك ــان پ ــه مژگ ــا ب  ت
  )1ب  12غ (

  كاربرد كلمة جراحت به معني مجروح
 ليكن ز چشم مسـت تـو آن عـين راحـت اسـت       جراحت است عمر و همچنان دل مسكين شد

  )1ب42غ(
  بسياري به جاي بسيار كاربرد

 ابرويش را ماه نو گفتم ز من در تاب شد
  

  فروش آوردن
 خراج مصر وگر جاه عزيزم زودتر بدهنـد 

  

 كم است بسياريگفت از تو اين تشبيه  آذري 
  )5ب  92غ (
  

  فروش آرم يوسف خود در آنكه هرگز محالست
  )3ب  372غ (

  نتيجه
در سطح فكري، . تر است سيقي بسيار غنيدر سطح ادبي غزليات آذري از جهات تخيل و مو

   آذري، فاقـد هرگونـه فكـر و معنـي      هايبنا به رسم زمانه صرف نظر از بعضي مضمون سـازي 
در سطح زباني هم بنا به رسم زمان، زبان او در غزل سـاده و روان اسـت و در   . اي هست تازه

نامأنوس در غزل او تقريبـاً  كلمات دشوار و . كاربرد صنايع ادبي رعايت اعتدال را نموده است
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در . وجود ندارد يا اگر هست بسامد بسيار اندكي دارد امـا در زبـان او غـث و سـمين هسـت     
اند كه چنـدان هنـري    برخي غزلها ابياتي درخشان ميتوان ديد كه در كنار ابياتي قرار گرفته

كـاربرد   شناسي دچار اشكال است و اين به سـبب  نيست و حتي به لحاظ دستوري يا زيبايي
در حوزة موسيقي شعر تنـوع اوزان  . اي در كنار زبان ادبي است اصطالحات و كلمات محاوره

بكار رفته در غزليات آذري در حد متوسط است و شاعر با تكيه قرار دادن رديفهـاي عمـدتاً   
  . فعلي، عالوه بر باال بردن سطح موسيقي كالم، مانع به هم ريختگي اجزاي جمله ميشوند

ين كه شيخ آذري با استفاده از ترفندهاي ادبي چون تشبيه هاي بليـغ، مضـمر و   نتيجه ا
هايي چون ايهام، تناسب، تضاد،استعاره و تشخيص با نگاهي زيبايي شناسـانه  تفضيل و آرايه

حالت معنوي، دروني و غير محسوس خود را محسوستر نمايانده است و ايده هاي ناگفتني و 
  . را با زبان اشارت بيان نموده است دريافتها و معاني غيبي خود

  
  منابع 

: ، ديوان، به اهتمام محسن كياني و عباس رستاخيز، تهران)1389 ( آذري اسفرايني، حمزه بن علي
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  . ، تاريخ مشاهير خراسان شمالي، مشهد، مرنديز)1389( آقا ماليي، ايرج
  . ، فنون ادبي، تهران، انتشارات پايا، چاپ دوم)1374( لاحمدنژاد، كام

  . انتشارات علمي و فرهنگي: تهران، جلد دوم، حافظ نامه، )1373 ( خرّمشاهي، بهاء الدين
  . ، فرهنگ اصطالحات ادبي، تهران، انتشارات مرواريد، چاپ دوم)1382( داد، سيما

  . دهخدا، علي اكبر، لغت نامه، چاپ تهران
  . تهران، انتشارات آگاه. ، صور خيال در شعر فارسي)1385 ( دكني، محمدرضاشفيعي ك

  . ، موسيقي شعر؛ تهران، انتشارات آگه)1379 ( ـــــــــــــــــ
  .ششم اپ، چفردوسانتشارات : ، سير غزل در شعر فارسي تهران)1380 ( شميسا، سيروس

  . ن، انتشارات فردوسي، چاپ يازدهم، آشنايي با عروض و قافيه، تهرا)1374(   ـــــــــــ 
  .كليات سبك شناسي، تهران، نشرميترا، چاپ دوم ، )1386(ـــــــــــ  

  .، تاريخ ادبيات در ايران،تهران، انتشارات فردوسي)1371( صفا، ذبيح اهللا
  .،چاپ اول، نامن ،  فرهنگ فارسي، جلد دوم، تهران)1384( معين، محمد

، ه ضـيا موحـد و پـوران مهـاجر، تهـران     ، نظريـة ادبيـات؛ ترجمـ   )1373 ( ولك و وارن، رنه و آستن
  . انتشارات  علمي و فرهنگي، چاپ اول

  . ،  چاپ يازدهما، فنون بالغت و صناعات ادبي، تهران، نشر هم)1374 ( همايي، جالل الدين
 


