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 (ادب بهار) فارسی نثر و نظم شناسیسبک تخصصی فصلنامه

 پژوهشی -علمی

 34پیاپی شماره -1395 زمستان -چهارم شماره -نهم سال

 شوریده شیرازی و خصایص سبکی دیوان وی

 (15-34)ص

 2)نویسنده مسئول(احمد خاتمی، 1زهرا اسفندیاری پور
 1394پاییز  :مقاله دریافت تاریخ

 1394زمستان  :مقاله قطعی پذیرش تاریخ

 

 

 چکیده

أسفانه متاست. که  ایرانتوانمند معاصر  و ق( از شاعران روشندل.هـ1274-1345شوریده شیرازی )

رود. شاعری شوریده که از شاعران دورۀ بازگشت ادبی به شمار میکمتر مورد توجه قرار گرفته است. 

دارد. مقاله حاضر  متنوع است و به لحاظ قالب و محتوا نوآوریهای خاص خود را با اشعارنسبتاً پر کار و 

بانی، ادبی، زبر آن است تا با بررسی دیوان پانزده هزار بیتی شوریده، سبک شعری او را در سه سطح 

واژگان  سازیبرجستهو فکری بررسی کند. و نشان دهد وجوه ممتاز و متمایز شعر شوریده کدامند. 

مثیالت بومی، مندی از اصطالحات و عبارات عامیانه، استخدام واژگان و کنایات و تبات، بهرهو ترکی

دی از مهمترین های اجتماعی و اقتصادی و پرخاشگری در برابر نابرابریطنز و طنزپردازی، روحیه انتقا

 ویژگیهای شعر اوست.

 

ی، صور ترکیبات عامیانه و بومشعر شوریده، ، ادبی سبک بازگشتشوریده شیرازی،  :کلمات کلیدی

 خیال.
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 مقدمه:

هـ. ق( از شاعران نامی معاصر شیراز است. که به  1274-1345محمد تقی شوریده )فصیح الملک( )

لحاظ تاریخی، شاعر دوره قاجار و از نظر ادبی متعلق به دوره بازگشت ادبی است، ایرج میرزا در شأن 

 او چنین سروده است: 

 فی الکِّ ّ شــوریده اســت در شــعراســتاد کِّ   

 

ــه من بر آند مردم همــه بر آننــد   تنهــا ن

 (181)دیوان ایرج میرزا، محجوب:              

 هـ . ق 1274در سال »شرح احوال شوریده از زبان خودش به نق  از نگارنده فارس نامه ناصری 

آبله پوشید آنچه کساند  زحمت افزای این سرای سپنجی شدم. در هفت سالگی هر دو جهان بیند را

در معالجه کوشیدند، بیفایده افتاد، از هشت سالگی مشغول تحصی  مراتب کمالیه گشتد و در سال 

به نام خود  والد ماجدم، طومار زندگانی را نوشته درگذشت و گاهی چند شعری گفته است و 1285

« اهلی»مه دیدم که نسبد به گفت در نسب ناکه عباس بود تخلص مینمود از او شنیدم که از پدرش می

 (1078)فارسنامه ناصری، جلد دوم، تصحیح و تحشیه رستگار فسایی: « شد.میمنتهی شاعر شیرازی 

ن جوانی به تحصی  علوم و کسب فنون از راه گوش پرداخت و در اثر داشتن حافظۀ بسیار او از او» 

رآمد اقران شد و به سبب قوی و هوش سرشار و قریحه شاعری بزودی پیشرفت شایانی کرد و س
مکاتبه و مشاعره با شاعران نامدار زمان مانند صبوری خراسانی، ملک الشعراء بهار، ایرج میرزا، وحید دستگردی، 

 (245-246)انجمن های ادبی شیراز، بامداد: ص « و فیلسوف معروف میرزای جلوه، شهرت بسیار یافت.

همسرش از دختران شاهزاده محبعلی »واج کرد. سالگی ازد 48ق در سن .هـ 1323شوریده در سال 

میرزا، از نوادگان شیخ الملوک پسر فتعلی شاه قاجار و خودزنی فاضله و ادب دوست بود. از این زن  

های: حسین، حسن، عباس، اقدس الملوک، حیدرعلی و نصرت اهلل. حسین شش فرزند پدید آمد به نام

را برگزید و حسن نیز ملقب به فصیحی و متخلص به  که بعدها تخلص شیفته خود شاعری توانا شد

 (258)تذکره شعائیه، تصحیح محمود طاووسی: « ن شد که هر دو سخنور و شاعرانی توانا شدند.ااحس

دیوان اشعار شوریده شیرازی مشتم  بر قصاید، غزلیات، مخسمات، مستزاد، قطعات، ترجیع بند، 

، دربارۀ «کشف المواد»بیت است. از آثار دیگر وی  14000اخوانیات، متفرقات است. که در مجموع 

در شرح حال نابینایان معروف چون رودکی و ابوالعالء « نامه روشندالن»ماده تاریخ های مختلف و 

های ادبی در یکی از مسافرتهایش از بین رفته و در دست نیست. از فعالیت که است ارشری و بعم

 .اشاره کرددی، دیوان منوچهری، فرخی و خمسۀ نظامی توان به تصحیح دیوان سعشوریده می

 پیشینه تحقیق:

پژوهشها و مقاالتی دربارۀ شوریده شیرازی و اشعار وی صورت گرفته است. برخی تحقیقات انجام 

فرشته « شرح حال و آثار شوریده شیرازی )فصیح الملک، شاعر نابینای معاصر»شده عبارتند از: 
 .42-43نامه لیسانس ادبیات فارسی در دانشگاه ادبیات تهران، سال تحصیلی فصیحی. )نوه شاعر( پایان 
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از فاطمه صادقی « نقد و بررسی صور خیال در شعر شاعران نابینا با تأکید بر غزلیات شوریده شیرازی»

 ، دانشکده ادبیات دانشگاه قد.1392تبار، پایان نامه کارشناسی ارشد، سال 

وسیلۀ محمود ب« های زبانی و سبکی غزلیات شوریده به همراه شرح احوال ویشرح مشکالت و ویژگی»

 ، دانشگاه شیراز.1388خداوردی پایان نامه کارشناسی ارشد، سال 

از سید محمد جواد ابراهیمی، رساله کارشناسی ارشد، « تصحیح دیوان غزلیات شوریده شیرازی» 

 ، دانشگاه عالمه طباطبایی.1388شهریور 

 .1390از دفتر فرهنگ معلولین قد، پاییز  از قدرت اهلل عفتی، « یده روشندل شیرین سخنشور»کتاب 

حاوی اشعار توحید و مذهبی شادروان شوریده شیرازی توسط فرزند ایشان حسن « آیینه حق نما»

 به صورت دست نوشته ایشان به چاپ رسیده است.« احسان»فصیحی شیرازی 

 .1305از علی اصغر حکمت، مجله ارمغان، شهریور و مهر « ازیشوریده شیر»و نیز مقاله ارزشمند

  زمان خود. از نصرت اهلل فتحی فح)فصیح الملک( و در افتادن او با پنج شاعر « شوریده شیرازی» و 

 .104، شماره 1351از مجله وحید مرداد 
با بیانی شیوا به شرح حال  رستگار فسایی، از دانشگاه آریزونا که از دکتر منصور« شوریده شیرازی» و مقاله 

 .1388پرداخته است. دی، « جشن سیاهان»، « موت الرجال»شوریده و بررسی چند قصیده از جمله 

ر زمینه غزلیات تحقیقات صورت گرفته در مورد شوریده بیشتر از منظر شرح حال وی و نیز بیشتر د

علیرغد پژوهشهای ارزنده انجام ارشد نگریسته شده است. ویژه در دوره کارشناسی وی و تصحیح آن ب

ی ویژه قصاید وری وی در ویژگیهای فکری، زبانی و ادبی بشده هیچ پژوهشی در زمینه سبک شع

 ی مؤثر در این زمینه باشد.گامتواند انجام نشده است. پژوهش حاضر می

 روش تحقیق:

این مقاله به روش میدانی و کتابخوانی انجام گرفته و مطالب آن به شیوه توصیف، طبقه بندی و 

استنباط، بیان شده است. در این پژوهش تالش نگارنده تبیین و بررسی شعر شوریده با بررسی 

های مختلف، کلیات از بین نسخهاجمالی مختصات فکری، زبانی و ادبی شعر وی صورت گرفته است. 

وان شوریده شیرازی جلد اول و دوم به خطّ و شرح و تحشیه حسن فصیحی شیرازی و به اهتمام دی

 خسرو فصیحی انتخاب گردید. که قریب به پانزده هزار بیت دارد. 

در این پژوهش شماره صفحات تمام اشعار بر اساس دیوان شوریده شیرازی به خط و تحشیه حسن 

 شده است. فصیحی به اهتمام خسرو فصیحی تنظید 

 محتوای فکری شعر شوریده شیرازی:

 مدح: -1-1

توجه عمده شوریده شیرازی در مدیحه سرایی در بخش قصاید وی بوده است. مدایح شوریده به سه 

 بخش عمده اختصاص می یابد. 
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الف: اشعار توحیدی و مذهبی شوریده در توحید و ستایش ذات باریتعالی/ در نعت پیغمبر اکرم )ص(/ 
در مدیحه حضرت امیرالمؤمنین علی )ع( / در منقبت امام هشتد حضرت رضا )ع( / در مدیحه حضرت 
 امام عصر )عج( در منقبت حضرت سید میر احمد شاه چراغ/ در مورد آینه کاری بقعه حضرت سید
عالءالدین حسین پسر موسی بن جعفر و ... که همه این اشعار توسط فرزند ایشان حسن فصیحی 

 )احسان( در مجموعه ای تحت عنوان آینه حق نما گردآوری و نگاشته شده. 
ب: پادشاهان و امیران که در این میان بیشترین مدح و ارادت وی به ناصرالدین شاه و مظفرالدین 

در مدح آن دو سروده که همه از شاهکارهای اوست. و احمدشاه قاجار و شاه که قصاید غرایی 
صدراعظد میرزا علی اصغر خان امین السلطان و حسین قلی خان مافی )نظام السلطنه( که نقش 
اساسی در راهیابی شوریده به دربار قاجار ایفا کرد. و شاهزاده حسین قلی میرزا نصرت السلطنه و 

 مواره مورد ارادت شوریده بوده است. شاهزاده فرمانفرما که ه
ج:دوستان و شاعران. از جمله شاعران نامداری که با آنها مکاتبه و مشاعره داشته می توان به صبوری 
خراسانی، ملک الشعرای بهار، ایرج میرزا، وحید دستگردی اشاره کرد. و از دوستان دکتر کریمخان 

تهد محالتی که مدح های وزینی از آنان توسط هدایت و دکتر محمّد مصدق و آقا شیخ جعفر مج
 شوریده شده. در اینجا برای جلوگیری از اطاله کالم، به ذکر نمونه هایی از اشعار مدحی شوریده می پردازید:

 در منقبت حضرت سید میر احمد شاه چراغ:
 شـــه چراغ ای آن کز تو شـــد چو راغ جهان
ـــکوی توحید ـــکوۀ مش ـــه چراغی و مش  ش

ــه نـبـوی پـور ــــالل ــــی کــا ـد س  مـوس
 

نورســــتــان  تو  چر  از ر   ــه  غخــان  چرا
ــــیــتــی و مــرآت جــلــوه یــزدان  مــه مض
ــــا فردی از همــه اخوان  توئیکــه بعــد رض

 (14و5و4ب/400، شوریده، ص1)ج            

که شیرازیان در تجلیل  رت عالینصدر مدح احمد شاه قاجار از مسافرت فرنگ و طاقهای 

 از او بستند:
صیح الملک شوخی کای ف شیرین زبان گفت   ای 

نب ببین جا عالی بهر  های نصـــرت   طاق
شاه عجد سوی اورنگ جد   پیش از آن کاید 
سمان ست من برتر ز طاق آ شوخی  لیک این 
ـــعر من طاق ش یک  ها گردد خراب و ل  طاق

 

قاب  لک ر ما ـــرو  مد خس لک جد آ نب م  جا
ناب عالیج ندای  ـــرتی بر ب طاق نص  هد تو 
 من ببســتد طاق نصــرت را میان رختخواب

سته   ام طاقی به مدح شه بسی با آب و تابب
ـــه نمی گردد خراب مدیح ش مت در  یا  تا ق

 (1-5ب/54، شوریده، ص2)ج                  

مدح محمد کاظم صبوری پدر ملک الشعرای بهار و مقایسه آن با صبوری اصفهانی از 

 متشاعران حاسد شوریده:

 صـــبوری اســـت حقیقی در آســـتانه طوس

ــت دروغی کنون  ــبوری اس  هد اندر فارسص

 

 که چون بســیج ســخن کرد دِّر معنی ســفت 

ـــلطنه جفت مال س با ک ماده و نر  که  نان  چ

 (1و2ب/727، شوریده، ص1)ج                 



5 
 

وزین رفتار  وکه شوریده در مدیحه سرایی همواره متین یی که در اینجا شایسته گفتن است، ایننکته
هنر چگاه نموده و هیچگاه افراط نکرده، و بسیاری از اشعارش از عزت نفس او حکایت دارد. او هی

 :داردخوبی به این موضوع اشاره رده است. وی در یکی از اشعارش بشاعری را دستاویز مدح خسان نک
پاداش هنر  ـــتد آن کز خلق   خواهدمن نیس

 گر روی زمین دریاست من تشنه و خواهد مِّرد

 

ته اثر خواهد  ـــان گوید از گف مدح خس  یا 
نا ممردم اگر خواهد له نخواهد آب  ـــف  از س

 (5و6ب /223، شوریده، ص2)ج              

 :هجو -1-2
ر شوریده قصاید و مطایبات و هزلیات به هجویه پرداخته است. اشعا ،شوریده در کلیات دیوان خود

یی در طوری که هجو بسامد باالتقادهای اجتماعی و سیاسی است. بون از هجوها و طنزها و انحشم
یی گزنده یا هایهانعضی دیگرشان  هجوهایی است نیشدار با کب»اشعار وی دارد. هجوهایی از این نوع 

حقیر. شهرت   وکند که  لد و تجاوز را غالباً پست میهایی کنایهاحوال انسانی  مضحک در باب اطوار و
برد و ن میسبب لذتی است که انسان گهگاه از اهانت دیدن دیگرابه و قبول اینگونه هجوها غالبًا 

محتسب یا  مخصوصاً از اهانت دیدن کسانیکه رفتارشان یا وجودشان اهانتی است با انسان.  هجو یک
)شعر بی  کنند و قبول.همین لحاظ نزد عامه شهرت پیدا میاز هجو یک امیر یا وزیر غالباً قاضی، 

 (.168-169دروغ، شعر بی نقاب، زرین کوب: 
طور مستقید به هجو اشخاصی چون میرزا فتحعلی خان نبوده. او بشوریده نیز از این امر مستثنی 

همواره مورد انتقاد و هجو شدیدالحن شوریده مشهور به لکلک الشعراء که « شعاع الملک» ن.اصاحبدیو
و هجو  1بوده است. او نیز در تذکره شعائیه در توصیف هجوآمیز شوریده از هیچ عبارتی ابایی نداشته.

و غالم آبکش و فرهنگ وصال نظر داشته است. و  2حاسدانی چون علی شیرازی معروف به فصیحی
عالءالدوله والی فارس و نیز نوبخت مدیر روزنامه زبان آزاد و عزالممالک اردالن پیشکار مالیه فارس و 

سه جهت نمونه به میرزا حسن دوافروش و میرزا علی محمد قوام و ابوالحسن خان مشیرالملک و ... 
 :تا از این افراد اشاره می شود

 :جو شعاع الملکه

ــــت ـــعرا اس  خــال ننگی کــه لکلــک الش

ــــت ــــعــر او بــر خــالف خــواهــر اوس  ش

ــرون ــه ب ــان ــرود ز خ ــی ــرش م ــواه  خ

 

ــد  ــان ــم ــی ــه م ــاودان ــن ج ــر ســـــخ  ب

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 گــفــتــه او بــخــانــه مــی مــانــد

 (1-2/ب  116 – 118، شوریده، ص2)ج     

 :هجو میرزا حسن دوافروش

                                                           
 .446، 264، 246های محمود طاووسی، صص نگاه: به تذکره شعائیه، تصحیح و تکمی  و افزوده 1
برای آگاهی بیشتر از داستان زیبایی این حسادت و سرانجام آنکه موجب افزونی ترقی و محبوبیت شوریده گشت به جلد اول ص - 2

 مراجعه شود. 400و  950
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میرزا حسن دوافروش که عضو انجمن بلدّیه بود و مهمترین عام  تحریک کننده در عدم پرداخت 

مختصر ماهیانه برای تنظیف و تنویر مقبره سعدی که شوریده تولیت آن را به عهده داشت. شوریده 

 کند: آن را غرچه و کپ به دوش معرفی می

ـــیــ  خیرات ــــت کــه پیش س  این کیس

مزد  ب فلــه کــدام زن  ــــ ین س ــــتا  اس

ــال ــــه ــد حــبّ اس ــه خــرن ــت از ک ــف  گ

 

 ســـدّی شـــده اســـت و بِّخ  خوش اســـت 

غرچــ ین  ــــتا ــپ بــدوش اس  ه کــدام کِّ

ــروش اســــت ــی حســــن دوا ف ــن ــع  ی

 (12و13و14ب/730، شوریده، ص 2)ج       

 مفاخره: -1-3

ستایی و فخر به شعر و هنر خود از دیرباز در شعر شاعران دوره های مختلف مدّنظر دتوجه به خو

گونه و حافظ هد مفاخره دارند اما این حتی فردوسی و سعدی» است. و به قول شمیسا  شاعران بوده

مفاخرات معتدل از چنین شاعران بزرگی معموالً دلپسند افتاده است. چه شاعران متوسط هد از خود 

 (226)انواع ادبی، شمیسا: « یش کرده اند.است

هایی اصی  با بیانی حماسی کند و مفاخرهمیشوریده نیز بارها به هنر شاعری و سخنوری خود تفاخر 

 میآفریند. مانند ابیات زیر:

ـــر ندر این عص کا ماید  یده اع ـــور نه ش  من 

ـــعر  هر کجا رو نهد از طبع خوش و دولت ش

 

ــرم  ــاد دگ ــب ــن ع ــر و اب ــالی دگ ــع ــوال  ب

خرم ت ف م من  مفــت ز بری  ن یبــت  ط ب  گر 

 (12و 13ب /222، شوریده، ص2)ج           
 شکوه و شکایت: -1-4

ش است. او در زندگی شخصی یخو ۀشوریده شاعری حساس و ناقدی موشکاف دقیق به احوال زمان
خود همواره با فراز و نشیبهای فراوانی مواجهه شده، که یکی از این سوانح دردناک که در سن هفت 

تواند دیگر می این عام  و سایر موارد سالگی برای او اتفاق افتاد اینکه از هر دو دیده نابینا شد. یقیناً
تأثیر ژرف و عمیقی در مضامین شکوه آمیز او داشته باشد. شکوه و شکایت از مضامین اصلی اشعار 

کند. و نیز از روزگار و اشاره به هرج و مرج ا از حاسدان و متشاعران شکایت میشوریده است. وی باره
(. و در 296، ص 1شیراز )جخویش و اشاره به سختی وضع ارزاق از دوستان  گله امور فارس و نیز در

سومی ر(، در شکوه از عدم پرداخت م1/350جشکایت از مردم روزگار و رواج بازار بیداد در ایران )
خود، در شکوه از نایابی زغال و شکایت از دوری فارس و گاهی گله از دوستان خود چون شاهزاده 

به سختی ارزاق شیراز و ماه رمضان و و یا در گله از محمد باقر خان دهقان و اشاره ابوالحسن میرزا 
 (311 /2)ج .ی خودیکلحتی گاهی گله از چهره  و زشت ه

ه دو نمونه از آن ابیات اکتفا اینک ب اینها تنها نمونه هایی از مضامین شکوه آمیز شوریده هست.
ه تهران که بعکنید: اشعار شکوه آمیز زیر را در هجو مدیر روزنامه زبان آزاد )معاون السلطنه( مطمی

به شیخ اج  سعدی توهین کرده بود. گفته است. چنانکه مالحظه میشود کاربرد اصطالحات تند و 
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ر، تملق، هیز، گور پدر زبان آزاد، در اشعار ذی  داللت بر ارادت راستین شوریده به سعدی غهجوآمیز، 
 ای باشد.  است. و اصالً برایش مهد نیست که توهین کننده چه کسی یا چه مرجع و مؤسسه

ــد ــن در آم ــواب م ــخ ــه ب ــن  دوشـــــی
 

ــــت ـــس بنش جریــده  پس  چو غر   یــک 
ـــــهـــرت  حـــیـــز دگـــر از بـــرای ش

 
ــــت کــه این خلــ  در ایران ــــک نیس  ش
ــه ــن ازوســـــت ورن ــوه م ــن شـــــک  ای

 

ـــعــدی بــه د  ــــد خروش و فریــادس  و ص
 (11ب/109ص/2)ج                              

ــاد ــق ا ســــت ــل ــم ــر ت ــد و ب  زر بســــت
ــش  ــوی ــن و خ ــاک م ــادخ ــر ب  داد ب

 (14و 15ب/110)همان/ص                     
ـــــر جـــریـــده هـــای بـــد زاد  از نش
 گـــــور پـــــدر زبـــــان آزاد

 (1و3ب/111)همان/ص                          
 اختصاصات زبانی شعر شوریده: -2

زبان و بیان مهمترین خصیصه ممیزه شعر شوریده از دیگر شاعران معاصر خود است. زبانی که  -2-1
ریشه در شعر کهن فارسی به ویژه سبک خراسانی و عراقی دارد و از سوی دیگر، ریشه در از یک سو 

و نه مانند شاعران  الی یافته سبک بازگشت است.تعزبان او گونه  .زبان معاصر و روزمرۀ مردم عادی
رسد. البته در به نظر می« سه  ممتنع»ه زبان او طوری کن نهضت بازگشت خام و ابتدایی. بنخستی

ها که شوریده گشت وجود دارد. یکی از این ویژگیهای زبانی سبک بازبسیاری از ویژگیزبان شعری او 
به زیبایی آن را به کار برده است. کاربرد الف « التزام»با رعایت صنعت « حماریه»در قصیده معروف 

ازگشت به تقلید از زبان قدید در دوره ب»  .اطالق و کاف های تعظید و تصغیر، تحقیر، ترحد و غیره
( منظرکا، انورکا، زیورکا، 256)کلیات سبک شناسی، شمیسا: «. استعمال الف اطالق دوباره مرسوم شد

ها مانند کافکاربرد انواع چنبرکا، عنبرکا، نیلوفرکا، شوهرکا، سیسنبرکا، خاکسترکا، معجرکا و ... 
 «.شو  ترک»، «خرکی»، «طره اکت»، «شانه اکی»، «نازککی»، «چابککی»، « مشاطه اکی»»

ـــیمین بمرمکــا ــــت امال دلبر س  نو بهــار اس
ــازککی ــــاطــه اکی چــابککی ن  جوی مش

 

ــحرا بکش از منظر  ــوی ص ــنمدک را س  کاممس
ــا ــورک ــب و زر و زی ــدت از زی ــارای ــی ــا ب  ت

 (14و  15ب /156، شوریده، ص1)ج          
ر شعر او به وضوح دکهن و تعمد در به کارگیری برخی از این واژگان  ها و افعالو نیز کاربرد واژه

 مشخص است. و اینک نمونه هایی از آن واژه ها و افعال کهن:
 (4ب/545، غزلیات، ص1)ج .به معنی فرض کند« گیرم»-

بدل زد زده گیرم ـــد تو صـــد تیر   گر چش
 ج

ــد  ــده باش ــد ش ــد جان به نگاه تو فدا ش    ص
 (12ب/611)همان/ص .بمیریبه جای « ریب م »-

ــاد اســـــت ــحّ ــد ات ــه دوای ــی ک ــوی  گ
 

ـــی  ـــی دوائ ـــری زب ـــم  ـــرســـــد ب   ت
 

 (2ب/260، ص1)ج به معنای قوی، توانا )کهن(« آژیر»-
 مند کــه دیــده براه تو بوده ام همــۀ عمر

 

یر  کرده ام آژ تو  هوای  ب ند کــه دل   م
 

 (10ب/227همان، ص)«س ترمون»کاربرد واژه کهن -
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هر  ــا کــه مــام د ــــتمــان ترون گش  ســــ
 

 کـــت آخـــریـــن نـــواده دوران کـــرد 
 

 (1ب/453همان، ص)«خندریس»و نیز -
ـــوز نه س مان فت پارل مک مژده ده از   نرم نر

 ج

 ش کن زان خندریس مشــکبوخندخندان نو 
 

 (2ب/266، ص2ج) «نماز بردن»کاربرد فع  -
ـــاش ـــردمـــی ف ـــمـــاز بِّ ـــو ن ـــی ت  پ

 

ــن  ــم ــرمه ــت بم ــش بِّ ــی ــه پ ــه ک ــون ــگ  زان
 

 (10ب/33همان/ ص)«نگراند»و یا: -

 کنیزکی کــه بمن وعــده خــان یــاغی کرد
 

ــان را   ـــنــه ن ند کــه گرس گرا ن  چنــان ورا 
 

 (10، ب584، ص1)جبه جای نشناسد« نداند»-
 دلــد بــی روی و مــوی او نــدانـــد

 

 شـــــب تــاریــک را از روز روشـــــن 
 

 :زبان طنز آمیز شوریده شیرازی -2-2
بارت از شود و در فارسی طنز اصطالح شده، عنامیده می Satireغربی  ۀنسآن نوع ادبی، که در ال»

« اجورن»من دادن تصویر هجوآمیزی از جهات زشت و منفی و ضای در نویسندگی است که روش ویژه
 و بد رتزندگی، معایب و مفاسد جامعه و حقایق تلخ اجتماعی را به صورتی اغراق آمیز، یعنی زش

وه کند و تر جلنا صفات و مشخصات آنها روشن تر و نمایاتر از آنچه هست نمایش می دهد، تترکیب
ما، جلد دوم/ یک زندگی عالی و مأمول آشکار گردد. ) از صبا تا نی ۀتضاد عمیق وضع موجود با اندیش

 (36آزادی/ تجدد، آریان پور، 
 باشد که در شعر او نمود بسیاری پیدااز خصای  بارز شعری شوریده می 1طنز پردازی و شو  طبعی

طوری که جلد دوم ونه نمونه های طنزپردازی است. باست. دیوان شعری او مشحون از این گ هکرد
توان مرهون دیدگاه ص یافته. و جذابیت شعری او را میدیوان او به مطایبات و هزلیات وی اختصا

خواسته طنزی او دانست. شوریده در بیت پایانی قطعه ارسالی برای مظفرالدین شاه که دیوان او را 
 بود با زبان طنز چهره خود را به باد سخره گرفته:
 نیست لختی فرصت از چنگ فرشته طلعتان
 هد اگر خواهد شــه اســبابی برای خنده نیز

 

شیطان مراا  شخص همچو  شک    ین مجدّر 
ــه دیوان مرا ــه کــه دیــدار مرا خواهــد ن  ب

 (4و5ب/25، ص2)ج                             
 روده است: تیز مهارتی داشته و متصدی باغ رشک بهشت شیراز بود س نلطنه که در رها کرددر مورد بهاءالس

یار عزیز ـــوی دوز  اســــت ای   ورخود س
ــانــگــی  کــانــجــا بــپــذیــرایــی مــهــمــان ب

 

یز  گر ب نی  توا ــا  ــــت ت بهش ــــک   از رش
ــز ــی ــوی اال ت ــــن ــاغ نش ــــاحــب ب  از ص

 (3و4ب/184، ص2)ج                            

                                                           
عهدم  های زیبا شوریده با خود ناصر الدین شاه درباره اجازه مراجعت به شیراز و ازدواج او بوده که دوستان هدیکی از حاضر جوابی 1

شود که دال بر حاضر جوابی صریح شوریده با و عهد بشکند. که در این بین حرفهایی رد و بدل می زن گرفته اند و من هد باید بروم
شوریده شیرازی و در افتادن او با پنج شاعر فح  »، 104وحید شماره  ی طنز و شوخی دارد. برای مطالعۀ این داستان به مجلۀچاشن

 راهلل فتحی مراجعه کنید.زمان خود نوشته نص
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این بیت اشاره به یکی از تظاهرکنندگان به زهد است که در آن شب رازش فاش و ملعبۀ زنان هر 
 جائی واقع گردیده: 

ــاید کرد در قانون عم  ــی می نش ــد پوش  چش
 

 ونیز: شیخ کز وسوسه سجّاده به دوش افکندی
 

 ویا: مســت ریاســت زاهد ما مســت بادۀ عشــق
 

 از چنین زاهد که چشمش بر زنان برزن است 
 (7ب/715، ص1)ج                               

ــــار آمــد ــاده گس مغــان ب کوی   دوش از 
 (12ب/555، ص1)ج                             

ــه دینی مــائید پــاک دینــان  گر معتقــد ب
 (2ب/580، ص1)ج                               

ــا هد دورهمی  چنــد زن روزی همی رفتنــد ب
ــت آن ــوریده اس ــاعر گردن قوی گفت کاین ش  ش

 

با من کرد  ـــت و  با زنی برگش یان زی  رویزان م
گوی ب مند گر خــدمتی داری   گفتمش آری 

 (2و1ب/321، ص2)ج                                

 :بکارگیری واژه های عامیانه و محاوره ای )هنجارگریزی سبکی( -2-3
شوریده به اوج خود می رسد. شوریده با اینکه استفاده از لحن و اصطالحات عامیانه و روزمره در شعر 

با سواد بوده اما همچون بسیاری از شعرای دوره بازگشت از به کار بردن این واژه های متداول ابایی 
نداشته و این خود نشان دهنده مخاطب شناسی عمیق شوریده است نه ضعف زبانی او. همین پرداختن 

یص سبکی اوست. رکن زاده آدمیت مینویسد: موجب تشخبه اصطالحات عامیانه و واژه های بومی 
سرایی مخصوصاً در سرودن اشعاری که متضمن کلمات عامیانه و اصطالحات اهالی شوریده در بدیهه»

فارس است ید طولی داشت. و بعقیده نگارنده حفظ و نگهداری آن اشعار بر اه  ذوق و لغویون واجب 
 (324رکن زاده آدمیت: )دانشمندان و سخن سرایان فارس، « است

 دهد:خی از این واژگان معنای کنایی مینمونه های ترکیبات، اصطالحات و واژگان عامیانه که بر
 در جلد اول: هانمونه
کرهّ خر/ کشک  251به استخوان رسیدن/ د کار 768قنبرک کردن /  692قلیه/  710ق لق /  196
الف زدن/  181بابای کسی/ گور  742ک نجه /  466کک به تنبان افتادن /  267کشیده/  237( 446)

مو به مو /  587ند / لِّندلِّ 310لیف/  250 جگر لک زدن/  725لقمه گنده تر از دهن برداشتن/  720
یادش  176هوس شوهر کردن/ 157وق زدن/ 486ورشکست/ 232نورعلی نور /  780نذر کردن/  299

 833آب از سرش گذشته /  481ییّ ییّ/ 319یک تنه/  825مو کسی را ندادن/  یک تار  620به خیر/ 
انگشت به  359اشرفی/ 715از زن کمتر/ 425از جان سیر شدن/ 811آه کسی گرفتن/ 720آس/
به  313بخت کسی بلند بودن/ 368بچه خوره/  289باقال/ 338باداباد/  220باجی/  466کون/
به خون کسی  269چشد  هد چشمی/ 195ه جوش آمدن/ب 302به پای کسی افتادن/ 397درک/

پای خود را روی سر کسی  559پا از گلید خود درازتر کردن/  286پدرت/ به روح  834تشنه بودن/
 731چشمت آن روز نبیند/ 293چِّس نفسی/ 488جلف/  833/پدر کسی را سوزاندن  772گذاشتن/ 

ریدن تو  318دهن کسی بوی شیر دادن/ 168خربزه آب فکر نان باید کرد/ 424خاک برسرش کنند/
 و الخ. قدمت روی چشد/ 173 رف خورش/ 747شیشکی بستن/ 157ش ت  / 845چیزی/
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 ها جلد دوم:نمونه
دل چرک/  205جنده/ 204جگرک/ 204ماشک/ 200چروک/ 467هردمبی / 317مارمولک/ 315
ه آن بنه  328گذاشتن/سبی  گرو  تار  315کبریت، نمک، پیاز/ 294ایاق/273ک ریدن/تدر خش 207

 ....بی پدر. 387شوری شور نه به این بی نمکی/
نی هــا ــا هرب م لطــاف و  همــه ا ن بعــد آ  ز

 
خورش بود  رف   ــــت  گوش لو از  م  م

 
ــاران ــه ای ی ــان ک ــغ ــی در ف ــک  آن ی

 

ـــد  ـــتِّخوان برس  به  که کار بجان کارد باس
 (11ب/768، ص1)ج                             

ــود ــن ب ــر ز روغ ــه پ ــم ــی ــاســـــۀ ق  ک
 (9ب/747)همان/ص                             

ــــت  زن مــن دخــتــر از چــه رو زاده اس
 (9ب/85، شوریده، ص2)ج                      

 .1در این بیت بار عامیانه آن نیز مد نظر شاعر بوده است -

 :کاربرد واژه های بومی )شیرازی( -2-4

 ارد. دکاربرد اصطالحات، ترکیبات بومی )شیرازی( در اشعار شوریده بسامد نسبتاً باالیی 

 ند. که این خود عالقه مفرط شوریده را به فرهنگ شیراز و مردم آن دیار و سامان میرسا

صاید معروف قکار برده، از الحات شیرازی را در کمال مهارت بو در اغلب قصاید واژه ها و اصط» 

دانست عبارتند  توان شاهکاریرا میکار برده و هر یک ا و اصطالحات را زیاد در آنها بواژه هاو که 

، )انجمن های ادبی شیراز« از: جشن سیاهان، حماریه، چ  کچلک، خلعت پوشان، خانه من

 (254امداد: 

 های ترکیبات، اصطالحات و واژگان بومی در دیوان شعری شوریده )جلد اوّل(نمونه

 689/  ک تم 157/پمه لِّون کچلک )پهلوان کچلک( /  کپلنگ 724پم  نبودن /  692ی /اِّرس 413

ختنه  157خارک /  312حنای کفک /  312تان/ یتان چیچ  کچلک / چ 318چکّه کردن/ 

 231 /بنگوز د 466خمومرک /  783خ فّت /  247خشتک بریدن /  312خزوک /  415سرون / 

نقور / سق 780س قز /  319سِّرسرک /  691پوز / مست 466 /زکّه  689نگو / ررنگ 467ومرمک / 

 692گ   و خاک تر/  =شِّ  691شرشرک /  691سیسپوک /  467سیرموک  466سی چه /  338

لک / گوز به ا 31چوکلوک /  465کپک /  314فنگفنگو/  467 /=نوعی بازی محلیشور با قنطر

گو/ منگنمن 467مکک /  314لور /  310لمچمر /  799 /الک و لوکی 467زگی  /  =گوگ  466

هاکک  233وکّه /  689ورمترک /  320نیفه /  691 /نانجید 797نان و نمک تازه کردن /  309

  320نیفه /  / 691=ه  پوکیهر پوکی 467 /

                                                           
رسانید، مژدگانی خوبی دریافت میکرد. نیز جشن شب شش و ی که این خبر را به پدر نوزاد میمعموالً وقتی زن پسر می زایید، کس» 1

شوهر و گرفتند. مادر نوزاد پسر هد بسیار سرافراز و ارج و قربش نزد ا چرب تر و پر طول و تفصی  تر میروز حمام زایمان نوزاد پسر ر

 (32-33کسان او بیشتر بود. اما اگر نوزاد دختر بود، همه وا میرفتند. )از خشت تا خشت، کتیرایی، ص
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 ها در جلد دوم:نمونه

 467ززوک/  465اورک /  314شافوتک /  313خایۀ وزین/  =گنِّدیک  چارک  312بیجک/  233

 204ترتیزک /  197الچک /  193جکیدن /  157دمله /  151خاگینه /  36بارکمرّه )بارک اهلل( 

لولگ / اِّ 206ک/ اچممِّ 206میخک /  206 157/  = نوعی داروی قدیمیرمباتِّربک  205بزک / 

فوک فوک /  305پروکی /  305پیرسوک / 305نه / ک چ  1294نه/ چ  293زِّمبِّ  هِّرت /  213

 =نیوقّه  /289کاکا / 289کچین/  403امنگ شت /  377اِّپیکا /  364چمرچمر /  344اّغزه /   340

به ( به کار می رود افادهپراشتتنقوس )برای افراد  234مثقال یک شانزدهد م ن شیراز است.  45

ی در فرهنگ واژه ها و مثلهای شیرازی و کازرونی و ترکیبات شوریده شیراز و کنایاتاصطالحات 

رخوردن، پ ذه، غوچک، اینچعلی نقی بهروزی بسیار استشهاد شده است. از جمله در مدخ  های ا

لوروکشک/  =چوکلوک  /یک نوع اسباب بازی کودکان  = کجنگ جنگک، پم ، تک، تک و لک، پف

جِّلی، قوزک خوردن، کوک کردن، یتان چیتان/ خشت در کردن، دیرک، زورچیان، زیر چ

وان شاهد مثال / از ابیات شوریده به عن = مشاجره لفظی توأم با خشونتواسونگ، هفتک وسینک

این خود نمایانگر تبحّر کام  شوریده بر کلمات محلی است. و به حق سروده استفاده شده است. 

ومی در ابیات زیر از قصیده های او دراین زمینه از ابداعات اشعار فارسی است. به واژه های ب

 بنگرید 1«چ  کچلک»معروف 
ـــِّ گاه در این   و گ   می چمممد آن تِّرک چکم  ش

 ببوس بچــک و پوز  لــک و لِّنجدگویــدم هی 

 

بودم یزان  عز عی ز  م ج محضــــر   دوش در 

ــاران طع ب ق پی   ــاران  معشــــر ی تد ای  ف  گ

 

ترچشــــد بــدور بســــی   پروکــکاز  فرز  پر

ــت و نه  پوزیعنی که نه  یی یّیگویمش   چکاس

 (1و2ب/319، ص1) ج                               

بک ما زده کنجی چن ـــر یک از شـــدّت س  هر 

ـــن  ـــت و مجرّب رس  چ  کچلکبس مفید اس

 (6و7ب/319) همان،                                  

 ادبی هنری شعر شوریده: هایویژگی -3

ن سبک زگشت ادبی است. در قصیده پیرو شاعرااز نظر ادبی شعر شوریده متعلق به دوره با -3-1

بسیار  ست. در دیوان او ردیف دارای بسامداخراسانی و عراقی و در غزل به سیاق سعدی و حافظ 

 باالیی است. بسامد باال ردیف در آثار شوریده توجّه بر انگیز است. 

ابایی  ردیفرار نه تنها از تک  ی سبک بازگشتانکته قاب  یادآوری اینکه شوریده مانند بسیاری از شعر

 ندارد بلکه آن را نوعی هنرنمایی شاعرانه می پندارد:
                                                           

. هنگامی که باران شدید میبارد. پیرزنان قطعه نخی را گرفته و نام چه  نفر که سرشان کچ  ]kachalak-chel[. چ  کچلک  1

ان نخ میزنند و چون کام  شد، آن را در زیر ناودانی که رو به قبله باشد دفن باشد ذکر کرده و با ذکر نام هر کچلی، یک گرهی بد

 (. 218های شیرازی و کازرونی، بهروزی: ها و مث میکنند. و معتقدند که در اثر این کار باران متوقف خواهد شد. )واژه

 



12 
 

 ای با مطلع: ای مطایبهمثالً در قصیده

یب ندل یدۀ ای ع ـــور ب  ش با بل قب   هد ل

 

یده  ها چرا ببر فت از گل یبال ندل  ای ای ع

 (1ب/55، ص2)ج                                

بار تکرار کرده و نیز در قصیده دیگری با مطلع: آن سماعی  که اندر کنف   12ردیف ای عندلیب را 
بار تکرار کرده  22( ردیف زده است را 61ص/2ک زده است. )جنبچنه چ  ّ حکید روز و شب دست بزیر 

 اره پدر را با مطلع: ز در جواب قصیده ایرج میرزا که ردیف آن )بیچاره مادر( بود ردیف زیبای بیچنیاست. و 

ــه بیچــاره پــدر ــه و یکــدل ـــران ده د ل  پس

 

 شـــده زان دســـتخوش مشـــغله بیچاره پدر 

 ( 167، 2)ج                                        

 بار تکرار کرده است.  28ردیف بیچاره پدر را 
بخصوص واژه های بومی گوی  ی با تنوع زائد الوصف فو جالب تر اینکه شوریده در سرودن ابیات مق

« موت الرجال» سبقت را از دیگر شاعران بویژه شاعران معاصر خود ربوده است. مثالً در قصیده معروف 
ی را سروده است. قافیه هایی بی نظیر از این قبی : فبا مهارت تمام ابیات مق بیتی 121در این قصیده 
ک، چک، ومرک، بیجک، حک، ونک، نِّچلک،بفلک، لچک، کجک، تک و لک، بعوک،  سگا شک، الچک، 

ن سیاهان: با ابیات مقفی روبرو شج»و یا در قصیده معروف ترتیزک، گزلک، یکچارک، چنبک، و .... 
وکی، چروکی، کوکی، بیوکی، سمی شوید که در این قصیده نیز دارای تنوع فراوانی است. از قبی : پیر

 کی، پرپروکی و ....وکی، مِّروفوکفوکی، و گدوکی، چوکلوکی، سوکی، سیرموکی، بِّروکی، کوکی، 
 ابیات زیر را می بینید: 

ـــخدمت گلبهار و نرگس و باجی قدم خیر  پیش
 فّضه چون بالشتک ماری همی زین جو بآن جو

 

 کیپایشان تنبان سرخی دستشان غلیان کو 
           بر جهد یارب که بیرون آورد پایش پیوکی 

 (4و5ب /466ص، شوریده، 1)ج              
 صور خیال در شعر شوریده: -3-2
کار برده تا یک عدود شاعرانی است که تمامی ترفندهای شاعرانه را بشاعر نابینای معاصر از م هشورید

او در ابداع عناصر خیالی و مضامین بکر و بدیع استاد است. و  .دنفضای تخیلی )هنری( زیبایی بیافری
ر تجربه های فردی با تکیه بر عنصر خیال شعری متمایز بیافریند در کنا دبرای رسیدن به این مقصو

ی که مخاطب خود را دچار اعجاب اگونهکنند. بکه مهمترین نقش را در سبک شناسی شعر ایفا می
و در اشعار او تشبیهاتی وجود » کند. یکی از خصایص برجستۀ صور خیال او گرایش به تشبیه است می

العین مشبه و مشبه به را دیده باشد از اتیان با آن عاجز خواهد بود دارد که جز آنکه شخص برای 
و فراست و هوش بهتر از بینندگان آنرا در شعر آورده و وصف فرموده است.  هولی وی بواسطه قوه دراک

)شوریده « ری العاق  بقلبه ماالیری الجاه  بعینهیاند؛ کالم معروف بود که فرمودهمث  و در حقیقت 
 (359لی اصغر حکمت؛ شیرازی، ع

 تشبیه: -3-2-1
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ای تازه که که بسامد تشبیه ه طوریبآنچه در بررسی تشبیه شعر شوریده مهد است تازگی آن است. 

شن ج »و بدیع در شعر او بسیار باالست. یکی از قصاید او که الحق نیکو قصیده ایست. قصیده 

 نویسد: است. رستگار فسایی می« سیاهان

تی خاص شوریده در نمایش اوضاع و احوال اجتماعی و فرهنگی روزگار وی اهمیبسیاری از اشعار »

« سیاهان جشن» ترین شعر شوریده دراین باب معاصرانش قرار گرفته است. معروف دارد و مورد توجه

ن زمان، آملک و در شیراز است که نه تنها موقعیت اجتماعی و فرهنگی سیاهان را در منزل مشیرال

ی بیان کرده دهد، بلکه اسامی و عادات و رفتار و لباس پوشیدن سیاهان را به زیباترین شکلنشان می

فسایی، گار است و حتی لهجه و نوع  سخن گفتن آنها را به تصویر کشیده است. )شوریده شیرازی، رست

 :استها قاب  اثبات و این موضوع با توضیح و توصیف تشبیه های دیوان شوریده و ذکر نمونه (6

 ها:نمونه

ـــیر الملک مهمانی زِّزوکی   کرده در باغ مش

 

ندر خرامیدن خزوکی با خزوکی          1هر طرف ا

 (14ب/465، ص1)ج                             

به « هادده سیا» زیبایی تصویر بیت در این است که مهمانی که همه اجزای آن سیاه پوست هستند.

ین شود که این مهمانان هد مانند سوسک سیاه و جوجه تیغی هستند که در انمایش گذاشته می

 تشبیه مضمر وجه شبه تخیلی آن و سیاهی و تیرگی به زیبایی بیت افزوده. 

 و نیز:

 های زعفرانیزعفران چســـبیده بر آن قلیه

 

 2همچو در احشام قشقایی سگی بر چوکلوکی  

 (7ب/477)همان،                                 

د که میان ای ارایه داده است. که بر دل خواننده چنین می گذرشاعر این تشبیه مرکب را به گونه

و این که  عالقه مندی به قلیه های زعفرانی و چو کلوکی مشابهتی است، اگر چه در اص  دور باشد.

جاب می کند ای که مخاطب را دچار اعه گونهبشاعر چگونه تصویر را با دیگر عناصر تلفیق می کند، 

 و به او لذّت هنری می دهد. 
 این ابیات نیز از بدایع تشبیهات اوست:

                                                           
و دریای گوهر حمیدی  304-308)صص   به تصحیح احسان فصیحی 2برای مطالعه کام  این قصیده زیبا به دیوان شوریده ج 1

 ( مراجعه کنید.258-261( و انجمن های ادبی شیراز از حسن امداد )صص 39-41شیرازی جلد سوم صص )
در لهجه شیرازی به معنی جوجه تیغی است هر چند شارح دیوان، فرزند شوریده، « ززوک»گفتنی است که » معنی واژه ها: ززوک:  1

)خوان خنده، « اه نوشته است. خزوک همان گونه که شارح نیز نوشته در شیراز به معنی سوسک است.آن را به معنی سوسک سی

 (209-210فرهنگ تعبیرها و عبارت های طنز آمیز، ثابت؛ 
به ضد کشیده اول، این کلمه ترکی است. کشک تر، لور، لورک، یک نوع لبنیات است که سگها بدان عالقه  )chôkalôkچو کلوک  2

 (214ارند. )واژه ها و مثلهای شیرازی و کازرونی، بهروزی، زیاد د
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یر عز خرک شــــو   ترک از  کی شــــو    خر

ـــد ــــد کــه بکــاهــد نفس  چون زن پیر نبــاش

 

کد مــانــد هی اشـــ ت طبــ   فنــده بــه   مرد ال

 

باز ید  ـــرا ب  طبعد نمی س که بل  چه شــــد 

 

مه را که  نه  بدان گو ـــت   بر چر  نان گران گش

 

نب جا بدپوز از دو   مادر بهروز مشــــک افروز 

 

ــدم ــوان ــط خ ــل ــت غ ــدم ــوان ــر خ  ســــرو اگ

 

ــوی ــوا ج ــاشــــد ه ــی ب ــا زن ــن ــان رع ــه  ج

 

ـــعر ــــاف تو در حجلــه ش ـــرو را از پی اوص  س

 

 چو دیـد آن حـالـت پور جوان را مـادر  پیرش

شفته شت همچون حالش آ س  زلفکانش گ سل  م

 

بود ختی  ب ـــور  ین چــه ش مرا ا بع  ط  عروس 

 

ــی  ــای ــه ــزل ــعن ــم ــر وی شــــد ج ــه ــه ب  ک

ـــرا ـــب م ـــل ـــار ق ـــظ ـــت ـــش ان  ز آت

ــو ــاک ــب ــن ــو ت ــرا چ ــز م ــغ ــت م  ســـــوخ

 

یچــه ل نگــارغالمش آمــد و قــا قش و  ن ــه   ی ب

 

یش پر ــه  لی ن بود و ــان تــاری  خوب لف   چو ز

 

ــــت ــانوائیس ــه مثــ  همچو زن ن بر برفین ب  ا

 

ــود   ــــیــش از فــخــر ب  چــاکــرکــاخــرک عــیس

ــا ــرک ــت ــس دخ ــف ــون ن ــود چ ــازه ب ــس ت ــف  ن

 (08ب /159، 1)ج                                        

ئی دارد من و مــا ــانــگ  لی و ب میــان خــا  کــه 

 .(5ب /232، 1)ج                                         

ــاز ــد ب ــمــای ــمــی ن ــکــرت مــن ر  ن  عــروس ف

 .(1ب /296 ،1)ج                                         

ــــدم پنــدار ش ـــفره  ــافتــه در س  قرص خوان ی

 .(13ب /358، 1)ج                                       

ند دوکی مان چه گردنی  پائی همچو خر ـــت و   دس

 .(6ب /466، 1)ج                                         

ــ ــیســــتســــرو را ک ــرو ن ــان اب ــم ــن ک  ی

 .(9ب /512، 1)ج                                         

 نـــپـــایـــد جـــاودان بـــا مـــردی ایـــن زن

 .(1ب /585، 1)ج                                        

 طبع شــوریده عروســی اســت که پولک زده اســت

 .(4ب /725، 1)ج                                         

 ز هــایــاهــای گـریــه خـنــده زد ابـر بـهــاری را

خاک زمین مشــــک  ند بر  ید ـــ تاری راپریش  ت

 .(1و2ب /28، 1)ج                                        

مرد ینــد  ب ن جهــان  نی در  ت ــد و  کر مــان ب  کــه 

 .(13ب /96، 2)ج                                         

 هــمــه را چــون دلــد پــریشـــــان کــرد

ــرد ــان ک ــری ــه ب ــوچ ــل ــرص ک ــو ق ــچ ــم  ه

ــرد ــان ک ــی ــل ــه غ ــی ک ــل ــغ ــل ــر غ ــگ ه ــان  ب

 .(11-13ب /132، 2)ج                                  

ــا آورد ــان دل رب ــوی ــه م ــی ــال ــو روی غ  چ

 .(1ب /145، 2)ج                                         

ـــیــه ولی بیــدار ــــد س  چو چشـــد ترکــان بــاش

 .(5ب /162، 2)ج                                         

ملمک ــه ع یزد ب ب هی آرد  یزد و  خ حر   کــه ســــ

 .(4ب /207، 2)ج                                         



15 
 

گی ن چ خر موی  یزی بــه  ن ک چرده   ســـیــاه 

ـــیــه رِّ  دژم روان پژمــان  چو زلف چنــگ س

 

ــه در زده چــنــگ درآمــد از در ــر چــان  مــن زی

ــد خــو بــر ابــروان آزنــگ ــــان زنــگــی ب ــه س  ب

 .(4و5ب /209، 2)ج                                      

 :استعاره -3-2-2

 نمونه هایی از استعاره مکنیه در شعر شوریده:

ــاد ــمش ــان چمن را ش ــا کرده عروس  پا گش

 

ـــنبرکا  ـــیس ـــر س  همه جمع آمده در محض

 (9ب/19، ص2)ج                                 

در این بیت شاعر با باوری شاعرانه مهمانی عروسان چمن را در محضر سیسنبر به گونه ای جلوه داده 

است که شمشاد )استعاره مکنیّه( آن ها را پاگشا کرده است. در ضمن این بیت به یکی از رسوم 

 زیبایی عامیانه یعنی پا گشا کردن هد به خوبی اشاره کرده است. 

 (7ب/19، 2کن تماشای رمسمن بازی نیلوفرکا )ج      است و عروسی گ     ویا: ختنه سورانی سرو 

، «ختنه سورانی سرو»مان زیبایی هنری هر سه نوع استعاره مکیّه در این بیت شاعر در یک چیده
 بازی نیلوفرکا را با مهارت تمام به نمایش می گذارد. که در نوع خود نادر و بی نظیرند.  ن، و رس«عروسی گ »

 نیز:و 

ـــفر نیامد ـــد ممهد از س  دلد از فراق خون ش

 

مد  یا فت و از او خبر ن جا زمن خبر ر مه   ه

 (2ب/54، غزلیات، 1)ج                          

زیباترین با هد استعاره مصرحه از معشوق زیبا رو گویی شاعر در پی آنست که چهره محبوب خود را مم

 تعبیر یعنی ماه تابان و درخشان توصیف کند. 

 پذیر در دیوان شوریده کد نیست. این ابیات نیز از بدایع آثار اوست:های بدیع و دلاستعاره
 بگشای گوش هوش که در خلوت صبوح

 
 این سلحشوری بس است ای ترک شهر آرا که ما

 
 چشد هوا که آن چنین سپید شد از برف

 
 ی به باغچه سر زداچنان فتنهولیک دوش 

 
 فلک ار کرد خطائی به تو دل رنجه مدار

 

 صبحگاه را خوش لذّتی است زمزمۀ 
 .(10ب /500، 1)ج                               

 رخت بر دروازه بنهادید یغمای ترا
 .(6ب /501، 1)ج                                 

 داروی وی می  اکتحال زکال است
 .(10ب /65، 2)ج                                 

 که از توهّد آن چانه سپهر کِّچین شد
 .(6ب /156، 2)ج                                  

 زان که تا بوده همین بوده مدار فلکی
 .(8ب /328، 2)ج                                 

 کنایه: -3-2-3



16 
 

بان عامه خاصی دارد. که اغلب کنایات وی بر گرفته از فرهنگ و ز در شعر شوریده کنایه جایگاه 
: آب از گیرند. مانندتجربی و اجتماعی شاعر سرچشمه می مردم هستند. و یا کنایاتی که از زندگی

ه خون بسرش گذشته، بجان رسیدن، بند ش  بودن، باالتر از سیاهی زندگی نبودن، به جوش آمدن، 
، تازه پا زدن کسی گذاشتن، پشت سر  کسی تشنه بودن، پا از گلید خود کشیدن، پای خود را روی 

سی کسوختن، دل از ، چشد و چراغ، خشک و تر با هد «شتهذِّتِّلی نریده واسی خودش نی» نفس، 
 الخ.  کندن، دهن کسی بوی شیر دادن، روز کسی سیاه شدن، زخد کاری، کارد به استخوان رسیدن،

ــانـیـ  هــازبـعــد آنـهـمــه الـطــاف و مـهـرب
 

ـــد  ـــتخوان رس  ب ه  که کار بجان کارد به اس
 (11ب/268، ص1)ج                             

و تلویح. و  عنی کنایاتی دیر فهد از نوع ایما و رمزو بخش دیگر کنایات وی کنایات بعید هستند. ی
ن خود را کوشد سخبی اعمال کرده است. زیرا شاعر میبخصوص در انواع هجو این نوع کنایه را به خو

دارد و او را به  به شیوه پنهان ارائه دهد. تا در این همراهی و تالش ذهن خواننده را از ایستایی باز
 د نیز از شگردهای هنری شوریده بوده است: تکاپو وا دارد. که این خو

 زیــنــگــونــه جــریــده هــا بــایــران
 

ــت ــخ ــوب ــد ن ــن شـــــدن ــه  1دزدان ک
 

ــــ  پـیــر ــــیــح فــاض ــــخــص فص ــا ش  ب
 

 مــــادر پــــدر تــــو دانــــد او را
 

 جز شــنعت و شــین و شــور و شــر چیســت 
 (9ب/70، ص2)ج                                 

ــــت چیس خطر  همــه  ن ی ــه و ا خطّ  یــک 
 (12ب/)همان                                     

ــــت ـــر چیس تو ای پس ــــه  ین مخمص  ا
 (1ب/73)همان، ص                             

ــــت... چیس ین پــدر  ــد فی ب ل خ ــا ین ن  ا
 (2ان،/ب)هم                                       

 او میداند. کنایه و تلویح خود را پدرکه مالحظه میشود در بیت پایانی شوریده با زیرکی تمام و بهچنان
 های دیگر از کنایات بدیع شوریده:نمونه

ــــی ــرس ــر ک ــه ب ــــت ـــس ــر نش ــگ ــاه دی  م
 

 کنیزکی کــه بــه من وعــده خــان یــاغی کرد
 

ــــد بکـارت وی  گمـاند آن کـه بـه تـاراج ش
 

بیــ   برِّوت و ســــ ّر  لنــده ب ــــت مــا  دس
 .(7ب /214، 2)ج                                 

گرا ن ــان راچنــان ورا ـــنــه ن  ند کــه گر س
 

مدان را چه گوید جواب حم که   نداند آن 
 .(10و  11ب /33، 2)ج                         

 های ادبی در دیوان شوریده می توان موارد زیر را نام برد:از دیگر آرایه

                                                           
السلطنه حاکد فارس نکوهش و کاریکاتوری کشید و از شوریده نیز نامی به کنایه ی خود که از شاهزاده نصرتنوبخت در روزنامه 1

 برد. از تیررس انتقاد شوریده در امان نماند و اشعاری سرود و در جرائد منتشر کرد.
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 ایجاز و اختصار

 

 ماده تاریخ

 
 تشبیه تفضی 

 

 ازدواج

 

 استدراک

 
 حسن تعلی 

 
 

 جناس مرکب
 

 مراعات النظیر

 

 استشهاد

 

 تلمیح

 

 تضاد

 
 الصفاتتنسیق
 

 اطراد

 

 

 قتباسا

 

 حشوملیح

ـــت ـــیرازیان مکن که خطاس  عیب ش

 

 سرود منطق شوریده بهر سال وفاتش

 

ـــرو اگر خوانـدمـت غلط خوانـدم  س

          

غمــات ّیمم ن مک لّکی حرکــاتو  ل  ف

                 

ــد  خرّن ب ــاب  هرن گ لیــکمردم   بزر

           
شیرین شده  سبب  شوریده ز آن   غزل ز لفظ تو 

 
ــاهدک کی دلت می  بازاریدهد ای ش

           
ــه که  بیدقی  گردم فرزینران تو در این عرص

                    

 بنده شوریده بی دیده فصیحد ممپسند

      
 

 خرکی شو  ترک از خرک شو  عِّزیر

 

ست شرتی دگر ا شران را امروز ع  معا

     
سکی -دغلی، بدی -غری – شومی  نفاق -مم
          

ــد ننــگ دمرمن ب لقــب  ین  لکــان ز ک  ل

 

ــت کــدام ــد برای کــار محبّ  خوبترن

 
ـــفیر آب نمی خورد چون من می بی چنگ  بی ص

 

 

 

 

ــــت  ــاس یرکش برپ  چــادر ار رفــت دم

 (6ب/86، 2)ج                             
سم   شدرین مقام بین که براهید دون فدای 

 (4ب/157 )همان،                        

ــــت ـــرو را کــاین کمــان ابرو نیس  س

 (9،/ب512، 1)ج                          

مه انســــانی بود مه موقوف یکی نغ  ه

 (2ب/541، 1)ج                           

 جان داده و بخریده ایند ایدوست ترامن

 (6ب/583)همان،                         

سرو عادل ملک مظفّر گویی  که مدح خ

 (1ب /605)همان،                        

مار را بطرب  باز آئی و   بازآریکه تو 

 (9ب/610)همان،                         

ـــدرکا ـــش  مِّهره ام را ب رمهان از خطر ش

(15ب/20، 2)ج  

ــطرکا ــوم مض  که ز بهرخری اینگونه ش

 (1ب /21)همان،                          

ـــیش از فخر بود  کاخرک عیس  چاکر

 (11)همان، /ب                            

ص  صبحکه  سر برد  و  را هجران شامب

 (8ب /29)همان/                          
 در حیرتد چــه عیــب دراو نــا آفریــده مــانــد

 (1ب/105)همان،                                   

ــه من همــه را لقــب وارمهــان ن  زین 

کنــه  خر اشــــ لحســــن  بوا  رازاده 

 (2ب/44)همان،                           

ـــطهــا  جواب داد کــه خیر االمور اموس

 (2ب/44)همان،                           
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 تقسید:

 

 ملمّع:

 
 مّ شبیه به مدحذ

 
 المث ارسال

 

 ضرابا

 

 

 قلب بعض

 
 ؤال و جوابس

 

 هکّدت

 

       مرا کنیز و غالمی به خانه در خور است  

 

 شهر خالی شد از قوّامین

           
 گلوله خوردی و از دست مرگ جان بردی

      

 آری اندر مث  مناقشه نیست

          
 هر چند که کاهیده ز ضعف اعضاید

 در غد آند که مبادا در گورب  

                        

 چنگیحجاز آن نواهای 

           
 گفتد که چیست در خور نزل تو گفت جان

      
 بود سزای دو صد مرحبا علی آقا

 بخورد مال یتیمان که کردشان پدری      

 

 ای خرعالی مشرب باد یاد تو بخیر

 (4ب/52)همان،                            

ـــت و کنیز خدمتکار  غالم خواجه پرس

 (9ب/161)همان،                          

ــار ــره دیّ ــی ــدّار غ ــی ال ــس ف ــی  ل

 (7ب/162)همان، ص                      
 گذشته زینکه بصد مرگ داری استحقاق

 (8ب/187)همان،                               
ــــگ عروســــی س بود  خر   مردن 

 (11ب/198)همان،                        
 در حسرت آن نید که کمتر پاید

 از عهده مهمانی موران نآید

 (5و6ب /257)همان،                      
ــدّل  ــب ــــد م ــازش ــجــه ــگــی ب  جــن

 (9ب/337)همان،                          
 گفتد کی اســـت نوبت این فدیه گفت هان

 (4ب/397، ص1)ج                        

 1که بعد مرگ پدر خوب زندگانی کرد

 پلنگ گرسنه بر گلّه کی شبانی کرد

 (10و 11ب/145ن، )هما                 
 

 
 نتیجه گیری:

در  سراییشوریده شیرازی، شاعر روشندل توانمند، از شاعران نامدار معاصر شیراز و از پیشگامان ساده
دوره قاجار است. شعر شوریده شیرازی از سرچشمه های سبک بازگشت محسوب می شود. او به 

سروده است و الحق سهد بسزایی در دوره بازگشت ادبی دارد.  اما ن خراسان و فارس میاشیوه استاد
با وجود بازگشت به سبک خراسانی به نیکی از عهده کاربرد اصطالحات و کلمات و اختراعات جدید 

                                                           
ه این بیت را درباره یک تن از متجاوزین پس از مرگ پدرش و تجاوز به مال برادر و خواهر صغیر یتید خویش سرود )دیوان، شورید 1

 ، شرح حسن فصیحی(145ص
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، «جشن سیاهان» ، « حماریه» یده صق ا دردر زمان خود برآمده است. که می توان نمونه هایی از آن ر
دید. در تفکر شوریده، انتقاد، در جنبه های گوناگون آن، هجو، هزل و « الموت الرج»، «)چ  کچلک

لبه تیز خود را به افراد، به مطایبه و طنز از جایگاه ژرفی برخوردار است. طنزی حقیقی و واقع گرا که 
ایب عمومی جامعه خود متوجه ساخت. و آن را در خدمت اهداف سیاسی و اجتماعی به عاجتماع و م
روطیت می توان جست. اما در کالم شوریده شهمان طنزی که تکام  یافته آن را در انقالب مکار برد. 

به مانند نظامی عفت کالم بیشتری به چشد می خورد. حقیقت را عریان می کند امام دامان سخن را 
از شاعران و به رکاکت نمی آالید. شعر شوریده در برگیرنده مدح و منقبت ائمه طهار و برخی را 

مدح خسان  میران قاجار و فارس است امّا هیچگاه افراط نکرده. او هیچگاه هنر شاعری را دستاویزا
زبان شعری او در آثار جدی وی به ویژه قصاید فخید و استوار و در آثار مطایبه آمیز و  نکرده است. 

های شیرین هزل و هجوهایش عامیانه و تا حدی تند و بی پرواست. در سرودن اشعار عامیانه و مطایبه
ی دارد. و همانند یک سمفونی زیباگوش را نوازش یبه لهجه محلی شیرازی و گاهی لری ید طوال

از نظر ویژگی ادبی و هنری دهند. که حفظ و نگهداری آن اشعار بر اه  ذوق و ادب واجب است. می
ی بخصوص واژه های بومی گوی فباید گفت اغلب اشعار شوریده مردف هستند. و در سرودن ابیات مق

سبقت از دیگر شاعران معاصر خود ربوده است. شوریده در آفرینش صور خیال و برجستگی های 
آنها از تشبیه، استعاره و کنایه و مجاز و صنایع بدیعی خیال انگیز موسیقی ساز، تواناست. این  خیالی

ه بر همین عنصر خیالی تکیعناصر خیالی مهد ترین نقش را در سبک شناسی شعر او ایفا می کنند. و 
ارد. معاصران خود متمایز می کند. شوریده تشبیهات نو و بدیعی داست که شعر وی را نسبت به 

تشبیهاتی که حتی یک شخص با نعمت قوه باصره از ایشان به مث  عاجز مانده. اما به واسطه هوش 
. و فراست خدادادی به مثابه یک استاد ماهر از عهده برآمده و حق موضوع را کماهو ادا فرموده است

و ایجاز و اختصار، توان به ماده تاریخ که الحق در نوع خود بی نظیرند از صنایع معنوی دیوان وی می
ها، حسن اعتداز، تناسب، حسن تعطی ، استدراک، تلمیح، ملمع، تنسیق الصفات، اغراق، انواع جناس

ذم شبیه به مدح، تهکد و ... اشاره کرد. بسیاری از اشعار شوریده به عنوان شاهد شعری در لغت نامه 
     اند. مورد استناد قرار گرفته یهای شیرازهای شیرازی و کازرونی و سایر فرهنگواژه ها و مث 
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