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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  one of the hitherto unknown Persian-
speaking poets is Mohammad Hossein Ashob Mazandarani. The main purpose 
of this research is to analyze the content of the characteristics of chaos in 
general, the expressive and literary techniques of the work, and at the end of 
this main question of the research, "In what cases is the literary style and 
specific methods of chaos summarized? " Can it be answered.
METHODOLOGY: The present study is a theoretical study conducted in a library 
research method. The study area and society are the generalities of 
Mazandaran turmoil. The only manuscript of all the poems of this poet is kept 
in the "Ottoman Light" Library in Istanbul, Turkey, No. 4180, which has not been 
critically corrected so far. The content of this divan includes poems, pieces, lyric 
poems and a Masnavi called "Ejazalabian". Chaos spent most of his life in India 
and died there (AD 1099 AH).
FINDINGS: The language of chaos is strong and its poetic words are not narrow; 
In terms of weight and rhyme, his ability is impressive and in some cases 
admirable. But in the axis of thought and content, such as poverty and 
asceticism, his words are clichéd and repetitive, and he has nothing new in the 
Manqabat of the Imams, and he only recites the poems with an ornate verse 
called the Imams.
CONCLUSION:  The final results of this research are to identify the unique 
manuscript of the generalities of chaos and to analyze the methods of 
expression and stylistic, literary and linguistic characteristics of this poet in the 
Indian style, which has been neglected in the history of Persian language and 
literature.
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 مقاله پژوهشی
 كلیات آشوب مازندرانیمحتوایی نسخۀ خطی  -معرفی و بررسی سبکی 

 
 *خدیجه صفری كندسری، مهدی محمدی

 دروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور، ایران.

 

 

 

 چکیده:
دوی، كه تاكنون ناشناخته مانده است، محمّدحسین آشوب یکی از شاعران پارسی زمینه و هدف:

تأمّل در ویژدیهای كلیات آشوب، مازندرانی است. هدف اصلی این پژوهش آن است تا ضمن 

سبک ادبی و »شگردهای بیانی و ادبی اثر بررسی دردد و در پایان به این سؤال اصلی پژوهش 

 پاسخ داده شود.« های خای آشوب در چه مواردی خالصه میشود؟شیوه

 انجام ایكتابخانه پژوهش شیوۀ به كه است نظری ایمطالعه رو، پیش پژوهش روش مطالعه:

 كلیات خطی نسخج كلیات آشوب مازندرانی است. تنها موردمطالعه، جامعج و محدوده. است شده

 كه میشود نگهداری 1495شمارۀ به تركیه استانبول «عثمانیه نور» كتابخانج در شاعر، این اشعار

 یمثنوی و غزلیات قطعات، قصاید، شامل دیوان این محتوای. است نشده انتقادی تصحیح تاكنون

 نیز همانجا در و دذرانیده هند سرزمین در را خود عمر بیشتر آشوب. است «اعجازاالبیان» نام به

 (.ق.ه4544م)است  یافته وفات

 و وزن بحث نیست. در تُنُک و تنگ های شعریشواهه و است مستحکم زبان آشوب ها:یافته

 یرنظ محتوا، و اندیشه محور در است، امّا برانگیزتحسین مواردی در و چشمگیر او توانمندی قافیه،

 صرفاً و ندارد نوی مطلب اطهار ائمج منقبت در و است تکراری و ایكلیشه حرفهایش زهد، و فقر

 .میکند ائمه نام به مزیّن بیت یک با را قصاید

نتایج نهایی مترتب بر این تحقیق، شناسایی نسخج خطی منحصربفرد كلیات آشوب  گیری:نتیجه

و خصوصیات سبکی و ادبی و زبانی این شاعر در سبک هندی است كه های بیان و واكاوی شیوه

 تاكنون در تاریخ زبان و ادبیات فارسی عصر صفویه مغفول مانده است.

  

 4344تیر  69 :دریافت تاریخ   

 4344مرداد  35:  داوری تاریخ   

 4344شهریور  44: اصالح تاریخ   

 4344مهر  64: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 ،سبک هندی ،نسخج خطی

 ،بررسی سبک شناسی

 كلیات آشوب. ،بررسی محتوایی
 

 :مسئول نویسنده * 
  Mehdi.Mohammadi@pnu.ac.ir

   (64 49)+  
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 مقدمه
ابها و ها، كتشاعران سبک هندی بسیار زیادند. شاید بتوان دفت تعداد آنان نزدیک به هزار تَن است. وجود تذكره

خصوی دویای این مطلب است. احمد دلچین معانی معتقد است كثرت شاعران عصر صفوی مقاالت متعدّد در این 

از اینجا معلوم میشود كه غیر از شاعران مراكز بزرگ ادبی نظیر اصفهان، شیراز، آذربایجان، همدان، قزوین، كاشان، 

دانشمند، پزشک، منجّم، ای از هر حکیم، ادیب، فقیه، خراسان و دیالن، در هر قصبه و قریه و شهر دورافتاده

 چیندل هند، كاروان)خوشنویس، موسیقیدان، صوفی، درویش، قلندر، بازردان، سیّاح و... ابیاتی نقل شده است 

. رواج زبان فارسی و شعر و شاعری در كشور پهناور هندوستان از قرن ششم آغاز شده و از آن (1ی :4ج معانی،

ه.ق كه سال  457از سال  (.6ی صبا:روشن،  روز تذكرۀ)اند ه كردهوبیش به این زبان توجّزمان مردم هند كم

ه.ق كه سلسلج آنان توسّط انگلیسیها منقرض  4675تأسیس سلسلج صفویان توسّط شاه اسماعیل اوّل است تا سال

بان ز دشته، بازار زبان فارسی در قلمرو آنان بسیار پررونق و زبان رسمی و درباری هفده تن از پادشاهان دوركانی،

تشویق و  هافارسی بوده است و ادبا و شعرا و نویسنددان را به سرودن شعر، نوشتن كتابهای ادبی، تاریخی و تذكره

اند. طبعاً هر كس كه با اندک ذوقی میتوانست از عهدۀ سرودن نظم و نثر برآید، از اقصی نقاط ایران ترغیب میکرده

سیای صغیر بسوی هندوستان میشتافت، امّا رفتن این دروه بسیار، و افغانستان و تركستان و حتّی عراق عرب و آ

به شبه قارّۀ هند غیر از اهتمام شاهان صفوی به منقبت ائمج اطهار، دالیل دیگری هم داشت كه از جمله میتوان 

 به موارد ذیل اشاره كرد:

های پیاپی ازبکان، دعوت سختگیریهای مذهبی شاه تهماسب، قتل عام شاهزاددانی كه مروّج شعر بودند، فتنه

قارّۀ هند، شاهان هند از شاعران، همراهی سفیران ایران، دریز از تهمت بدمذهبی، وسوسج ثروت بیحساب شبه

آزرددی از خویشان یا همشهریان، درویشی و قلندری، پیوستن به آشنایان و وابستگانی كه در آن سامان منصب 

خوشگذرانی، ناسازداری روزدار، پیدا كردن كار، راه یافتن به دربار، داشتند، سفارت، تجارت، سیاحت، عیّاشی و 

 .(5ی: 4ج معانی، دلچین هند، كاروان) ارج نهادن مردم هند به شاعران و...

نسخج خطی كلیات آشوب مازندرانی بر دفتار استاد دلچین معانی صحّه میگذارد. ازآنجاكه شاعر خود با كسانی كه 

ای از شعر دارند، در ارتباط است، اطّالعات روشنی در اختیار اهل فقه و صوفیگری، قریحه غیر از موسیقی و نجوم و

 تحقیق میگذارد و بر لزوم تصحیح انتقادی كلیات آشوب و شناخت شعر و سبک شعری او پای میفشارد. 

 

 سابقۀ پژوهش

ن است كه نگارنددان ای نسخه موجودنسخج خطی كلیات آشوب در كتابخانج نورعثمانیج استانبول بصورت تک

 اند. این مقاله، حاصل تصحیح دیوان اوست.سطور، به تصحیح انتقادی دیوان او پرداخته

 

 بحث و بررسی

 ها و كلیاتش در تذكره معرّفی آشوب
نویسان در حد دو سطر او را معرّفی كرده ها اطّالعات ناچیزی دربارۀ آشوب دیده میشود. برخی تذكرهدر تذكره

و برخی، بیتهایی ( 444 ی :4ج آبادی،عظیم عشق، نشتر تذكرۀ ؛677 ی :4ج داغستانی، واله الشعراء،ریاض تذكرۀ)

چنین « كاروان هند». در كتاب (354ی اصفهانی: نصرآبادی نصرآبادی، تذكرۀ)اند چند از اشعار دیوان او را آورده

كماالن بالد ایران كه سروِ دوید: دیگر از جمله صاحب قصص الخاقانیولی قلی بیگ شاملوی هروی در »آمده: 

موزونِ قامتِ قابلیت ایشان در آب و هوای مازندران، نشو و نمای سرسبزی دیده و نهالِ بلندِ اقبال ایشان به كام 
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دل به درجج كمال رسیده، صاحب كمال مکمّل خدام موالنا محمّدحسین خلف موالنا افضل است در فن خطّاطی 

انی از مشاهیر زمان حضرت صاحبقرانی )شاه عبّاس ثانی( بوده. مولد حضرت مولوی، قریج سورک من جمله و سخند

قصبج ساری والیت مازندران است. تخلّص او آشوب است. ابیات مدوّن او آنچه بر زبان سخن سنجان بالد ایران 

ندوستان دست داده است. در خدمت ساری و جاری است از ده هزار بیت متجاوز است. مشارالیه را مکرّر سفر ه

ظفرخان بوده، بعد ازآن به ایران بردشته و آخراالمر در بلدۀ آدره از والیت هندوستان در سنج هزار و شصت و هفت 

 .(3ی: 4ج معانی، دلچین هند، كاروان)« وفات یافته. مدفنش در همان والیت است

برای تکمیل معلومات خود راهی اصفهان شد و معاصر  آشوب تحصیالت مقدمّاتی خود را در شهر ساری دذرانید و

ه.ق( است. او نیز همچون دیگر خیل عظیم شاعران راهی هند شد و همچون صائب تبریزی 4534طالب آملی )م

پرور و شعرشناس بوده، كه از امرای شعردوست و ادب« احسن»ه.ق( در خدمت ظفرخان تربتی متخلّص به 4516)م

 (.69شهاب: ی  طاهری مازندرانی، آشوب)ذرانید تا پایان عمر روزدار د

از یک آشوب هندی دیگر، نام به میان آمده كه « شناسیهای فردوسیسرچشمه»شایان توضیح است در كتاب 

 ریاحی: امین شناسی، فردوسی هایسرچشمه)است « فتوحات شام»ای به نام و صاحب مثنوی« ستیزفردوسی»

است و با شاعر موردپژوهش ما تفاوت دارد؛ چراكه محمّدحسین « میرزا محمّدبخش». اما نام این شاعر، (349 ی

 (.الف 65 ی آشوب: كلیات)آشوب در دیوان خود از شخصیتهای شاهنامه بنیکی یاد كرده است 

دم تصحیح ها مطالب مفیدی درخصوی آشوب هندی نیست و این شاعر بواسطج عبا توجّه به اینکه در تذكره

انتقادی دیوانش، ناشناخته مانده، پرداختن به بررسی محتوایی و سبکی دیوانش میتواند در معرّفی او بسیار راهگشا 

سخه، هایی كه آشوب مازندرانی در این نشناسی كلیات آشوب ب ردازیم، به اشارهباشد. پیش از آنکه به بررسی سبک

 داریم. به شرح حال و شیوۀ شاعری خود دارد، نگاهی

الف به  47است، در جایی از دیوان نیامده است، لکن در صفحج« سورک»ها محل تولّد او اینکه طبق دفتج تذكره

مازندران از نسبت دهر بحرپرورم به خود مینازد، مازندران كه جنّت ثانی »مولد خود مازندران اشاره كرده و دفته: 

ب به تعریف  14همچنین از صفحه  (.الف 69 ی :آشوب اتكلی)« است، از نشأ تولّد ذات هنرورم، خرّم است

 «هزار شکر كه از خاک آن دیارم من»و س س فضل مردم آنجا كه همگی سخنورند، پرداخته و دفته « استرآباد»

ای كه در وصف میرابوالقاسم فندرسکی جرجانی سروده، ب، در مثنوی 57چنانکه در صفحج  ؛(الف 55ی :همان)

 كه همان استرآباد است، اینچنین آورده است: «جرجان»در تعریف 

 دُر معنی چییرا باشد پریشان... كشم در رشتج تعریف جرجان

 خطابست این و نامش استرآباد آبادبهشتش میینویسد فیض

 (ب 57 ی آشوب: كلیات)

 ی ان:هم)االسالمی موالنا محمّدحسین السلیمی المازندرانی كه در ساری بوده، بنیکی یاد كرده از استادش شیخ

از قصاید مدحی او (. ب64 ی: همان)و در تعریف ساری آن را زبدۀ شهرهای مازندران دانسته است ( الف  34

 میباشد:« میرزا قاسم»بیشترین مدح، مربوط به یک وزیر مازندرانی به نام 

 در دهلو است و الهور ور كابلست وكشمیر خلص تست در هر كجا كه باشدآشوب م

 (الف 54ی: همان)

 طالییب خیییدمتت به جییییانم مییین نییه به دلیییییکنده و بیییاكیییره روم

 (ب 53ی همان:)
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الف  454 ها برای ادامج تحصیل به اصفهان رفته، میتواند درست باشد؛ زیرا در حواشی صفحجاینکه طبق تذكره

 «.فصل دشت اصفهان و موسم سیر پل است»...آمده: 

و ( الف 9 ی همان:)السالم است، به چهل سالگی خود اشاره كرده ای كه در مدح امام علی علیهآشوب در قصیده

تاریخ به برخی وقایع تاریخی زمان خود پرداخته است. او معاصر با این پادشاهان است: شاه صفی ازطریق ماده

ر.ک: ) ه.ق(4533-4573ه.ق(، ظفرخان احسن )4535ه.ق(، سلطان محمّد )4537-4549ه.ق(، شاه جهان )4539)

 (.56 و 35، 64 آشوب: صص كلیات

قطعات، به افرادی كه آشوب با آنان مکاتبه و مراوده داشته، اشاره میشود كه در « عناوین»در سطور بعدی در 

اند، وجود دارند. امّا با ای از شعر داشتهعارف و فیلسوف كه اندک قریحهبینشان غیر از شاعر، منجّم، موسیقیدان، 

ه.ق( نیز در خدمت او بوده، از صائب 4516اینکه آشوب در خدمت ظفرخان احسن تربتی بوده كه صائب تبریزی )م

 ه است.ه.ق( نیز كه معاصر او بوده، ذكری به میان نیامد4534در این نسخه، یادی نشده یا از طالب آملی )م

آشوب خود را پیرو خاقانی، حافظ و سعدی دانسته و غربت خود را به حبس خاقانی و مسعود سعد تشبیه كرده    

كه پنج مطلع دارد، طبق دفتج خود شاعر، به تبعیت از قصیدۀ « شاهداالفکار»است. قصیدۀ اول این نسخه، به نام 

چنین « مذیّل منقبت شاه اولیا»یدۀ سی و چهار بیتی یا قص( الف 5 ی آشوب: كلیات)شینیج خاقانی سروده شده 

 مطلعی دارد كه یادآور حبسیات خاقانی است:

 پاالی منتا سحر اختر شمارد چشم خون شب چو آید در خروش آید دل دروای من

 (57)همان: ی 

و مجد همگر ، ابن مقله (الف 35ی همان:)های دریافتی انوری و ازرقی آشوب داهی در حسن طلبها از صله   

و چنانکه خود در دیباچج مثنوی ( ب 17ی همان:)و در فن هجا از سوزنی یاد میکند ( الف 54ی همان:)

نایی، س حدیقجمولوی،  مثنوینظامی،  االسرارمخزنبه نثر مصنوع نگاشته، این مثنوی را به شیوۀ « اعجازالبیان»

امّا آشوب در غزل  (.الف 47ی همان:)كاتبی سروده است  البحرینمجمعهاللی و  سحر حاللجامی،  االبرارسبحه

 پیرو حافظ و سعدی است:

 ساقییی بییییار باده كه ماه صیام رفت آشیییوب تر دماغ ز حافظ شدی كه دفت

 (ب 44ی همان:)

 درخت غنچه برآورد و بلبالن مستند به طرز این غزل آشوب شیخ سعدی دفت

 (الف463 ی همان:)

 تنها همین» ،(ب 461ی همان:) «زند سر به عاشق تو فراق كز دست كو» مطلع با غزلهای در آشوب همچنین 

 به (ب456همان: ) «زده شتاب مهوشم دل در از درآمد» و( ب464 ی همان:) «میگردد دلدار آن درد بر دل نه

 . است پرداخته حافظ و سعدی از پیروی

 

 معرفی نسخۀ خطی كلیات آشوب 

موجود است. این نسخه  1495استانبول تركیه به شمارۀ« نورعثمانیج»در كتابخانج « آشوبكلیات »نسخج خطی 

، غزل «اعجاز البیان»تاریخ، مثنوی و بابی جدادانه به نام بیت است كه در قالبهای قصیده، قطعه، ماده 5444دارای 

این نسخه به خط  است.برگ )هر برگ، دو صفحج الف و ب(، نگاشته شده 446و رباعی به خط نستعلیق، در 

خورددی دیده نمیشود. این نکته، نشان از آن است و در صفحات آن آثار تصحیح و خط نستعلیق خوش و خواناست
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كه كسی آن را اصالح نکرده است. روی جلد و پشت آن به رنگ الجورد و زرین تزئین شده و سرلوحی زیبا دارد. 

 صفحه است.  361سطر میباشد. نسخه  47رای عناوین اشعار به رنگ شنگرف است. هر صفحه دا

 به وقت خای لیکن شوق خواهش داد رجحانش /آغاز:    توقیف نیسیت در ایجیاد ما تأثییر مؤثییر را 

 خیود را بیمییان هیییچ نییبینیی هیمه اوسییت / انجام:   آشیوب تیرا كیه ظیاهر و باطین ازوسیت

 میتوان حدس زد كه با وفات آشوب فاصلج زیادی ندارد.تاریخ كتابت نسخه مشخص نیست؛ اما 

 

 نگاهی به قالبهای شعری كلیات آشوب

ب 57: برگبندمثنوی و تركیب، 57الی  51: برگتاریخماده، 51الی17: برگقطعات، 14الی 6: برگقصاید 

. 446الی457برگ: رباعیالف،  457الی 95: برگ غزل، 93الف الی  44برگ«: االعجازالبیان»مثنوی الف، 44الی

 چنانکه مالحظه میشود حجم غزلیات او بیشتر است.

 رباعی غزل مثنوی بندتركیب تاریخماده قطعه قصیده قالب

 55/3 41/13 37/45 93/4 93/4 67/1 11/67 درصد

در پنج مطلع، در منقبت بهار جنّت پیر فیّاض ریاض شفاعت احبّا ساقی « شاهداالفکار»: قصیدۀ عناوین قصاید

الفضایل قائل لو كشف الغطا علی مرتضا، در موعظه مسجّل به ذكر كوثر شاه والیت، در منقبت آن بحر كامل مرضیه

نبی و ولی، در منتقبت انا نقطه تحت الباء صاحب الحوض و اللوا علی مرتضا، در منقبت دلدل سوار مضمار الفتی 

بن نبی مرسل، در منقبت سلطان انس و جان علیشاه اولیا، فقریه مشتمل بر مواعظ و مسجّل به منقبت وصی 

بن الحسین شرف زمان و زمین حضرت امام زین العابدین، در موسی الرضا علیه الف التحیه الثنا، در مدح علی

عریف السالم، در تبن ابی طالب علیهفخریه مشتمل بر مدح وصی سیّد كائنات، در منقبت مطلوب كل طالب علی

برار واسطج ایجاد ثابت و سیّار احمد مختار، در مدح امام محمّدمهدی به صنعت ترصیع، در مدح بهار و نعت سیّد اال

نوّاب س هدارخان محلّی به نعت نبی انس و جان، در تعریف ساری و سکنج آنجا مشتمل بر منقبت امام ثامن امام 

اهلل، در مدح رات شاه میرزا حبیبالسالم، در مدح پادشاه دردون بارداه شاه صفی غفراهلل، در مدح صدرضا علیه

نوّاب تقرّبخان، در مدح نوّاب ظفرخان، در مدح آصف مازندران میرزا قاسم، در مذمّت سکنج بلدۀ پیشاور سراپا عیب 

 و قصور، در بیان حال ابنای روزدار و...

ی یت خلعت شاه صف: در عذر توبه شکستن وزیر مازندران میرزا قاسم، در توصیف اسب او، در تهنعناوین قطعات

به او، قطعج قسمیه، در تعریف استرآباد و اهل آنجا، در معذرت خلف وعده به میرزا عبدالقادر عالی آصف تون، در 

جواب قطعج حاجی اسمعیل استرآبادی، به آخوند علیرضا متخلّص به تجلّی، به ملک المنجّمین ملّا محمّد شریف 

مصنّف، به نواب اهلل ویردی خان، در جواب قطعج میرزامحمّد میرک، به مازندرانی، در طلب باربد مکانی آقامؤمن 

 ملّا اسمعیل پازواری و...

تاریخ: جلوس شاه صفی، تاریخ تولّد پسر نوّاب تقربخان، تاریخ وفات مکرمت خان، تاریخ وفات استاد عناوین مادّه

باد و ... كه ازطریق این صنعت، سال وفات آاحمد معمار، تاریخ وفات میریحیی، تاریخ عمارت برج قلعج شاه جهان

 (.461محبّتی: ی نو، بدیعای خای را در قالب حرف ابجد میریزد )بزردی یا واقعه

بند: در تعریف جرجان و میر ابوالقاسم فندرسکی جرجانی، در تعریف پیر قالی و حالی ملّا عناوین مثنوی و تركیب

 شمسای دیالنی، در تعریف راه كشمیر و...
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عناوین مثنوی االعجازالبیان: در توحید، نعت نبی، در مدح شاه جهان، در سبب نظم كتاب، در صلح كل با كائنات    

و تصفیج باطن از كدورات، در مذمّت اهل دنیا و ترغیب در ایثار بر فقرا، در ارتکاب به اعمال جمیله و اجتناب از 

ش با نیکان و اجتناب از بدان، در صفت داد و احتراز از بیداد، افعال رذیله، در معرفت و ذكر معبود مطلق، در آمیز

در ترک نخوت و احتراز از حری و شهوت، در عطایای الهی و شکر نعمتهای الهی و خیانت نمودن در آن و حصّج 

ج دل، حق را بازداشتن از مستحقّان، در آرایش تن از زر و دوهر و راندن محتاج از در، در كتمان راز و قابلیت آئین

در ظهور سفیدصبح پیری و ندامت از ایّام جوانی، در صفت معشوق، در تعریف ساقی و شراب مشتمل به نام ساقی 

 كوثر، در بیان دوهر خود، در مناجات و اعتراف به تقصیرات و خاتمج كتاب.

 نیز  به ترتیب الفبا، برحسب حرف آخر قافیه  نگاشته شده است.  غزلیات

 

 الخط نسخهرسم
 (.الف 3ی همان:)بریدم جون )چون( ز خود شد قطع راه شیرمردانش «: چ»بجای « ج»-

غبار جرم كردد  ،(الف 3ی همان،)نیازیها به هر كامی )دامی( درو كسترده )دسترده( خوان بی«: گ»بجای « ک»-

 (.ب 1ی: همان))دردد( سرمج حوران و غلمانش 

 (.الف 4ی: همان)ستین شاخ علی ز دوحج ابداع سد )شد( نخ«: ش»بجای « س»-

به بین )ببین( رفعت دود و به پستی روزن  ،(الف 1ی: همان) ...جدا بودن باء از فعل امر: به ترس )بترس( از نفس-

 (.الف 37ی: همان)ز اشتیاق منش آدهی به بخش )ببخش(  ،(ب 61ی: همان)

به باغ مجلس  ،(الف 45ی: همان)ای( از حالت چنین غافل چرا فتادۀ )فتاده«: ای»بجای « ء»همزۀ كوچک -

 (.الف 54ی: همان)ای( در جود فردی سخاوت پیشج )پیشه ،(ب 65ی: همان)ای( پدید آمد شاهانج )شاهانه

ها( صاف ضمیری/ جون )چون( زدهزدها )مصیبتجون )چون( اشک مصیبت«: ها»در هنگام جمع « ه»حذف -

های( مهر تو كردیده )دردیده( همنشین با ذرهای )ذره ،(ب 49ی: همان)غباری ها( مشت كالبد دلشدها )دلشده

 (.ب 45ی: همان)

جو )چه( شکفت )شگفت( ادر نکند اثر جو )چه( عجب ادر ندهد ضرر... «: چه»بجای « جو»و « چو»بجای « جه»-

چو )چه( كریها  ،(ب 7 ی: همان) ...بغزا )به غزا( شهادت عاشقان كه بود جه )چو( شهد و شکر جو )چه( غم

 417ی: همان)ها( كه به یادت در انجمن كردم/ چو )چه( خاكها بسر )به سر( بیتو )بی تو( در چمن كردم )دریه

 (.ب

نوشته شده است: میکن )می كن( « افقان»و « فقان»بصورت « افغان»و « فغان»غلط امالیی: در موارد بسیاری -

 همان،)سر تا بقدم )به قدم( خشک و در افقان )افغان( چو ربابی  ،(ب 74ی: همان)افقان )افغان( پی مال و منال 

 (.الف 34ی: همان)همیشه تا بعزا )به عزا( ناله و فقان )فغان( باشد  ،(ب 49ی

 شناسی شعر این شاعر در سه محور فکری، زبانی و ادبی می ردازیم.در ادامه به بررسی سبک

 

 موضوعات و مضامین

 السالم است. نیز مالحظه شد، منقبت ائمج اطهار علیهم« عناوین»در قصاید، چنانکه در محور اندیشج آشوب 

 السالم را تنها برگامامی است و حب و اعتقاد به والیت امیرالمؤمنین علی علیهمنقبت ائمج اطهار: او شیعج دوازده

 برندۀ روز محشر میداند:
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 رجحان پذیرد دیر بود جوسنگ میزانشیقین  به محشر حبّش ار در پلّه با كوه دنه سنجند

 (ب 1ی: همان)

 بیییرهان این نشان غیییدیر است و خیبییرم دیشا از والیییت استاو مقتیییدا و قیییلعه

 (ب 47ی: همان)

 74ب، ی 45ی همان:)همچنین آشوب در دو جای دیوان از یازده امام معصوم و نحوۀ شهادتشان سخن رانده 

السالم ارادت خاصی داشته و چندین قصیده در مدح ایشان دفته و غربت موسی الرّضا علیه بنو بویژه به علی( ب

و در مدح امام ( ب 66ی همان:)« شه زودآشنا»خود را در هند به غربت این امام همام یا به تعبیر خود آشوب 

 (.الف 64ی همان:)ارد الزّمان علیهماالسالم نیز قصایدی دو امام مهدی صاحب (ب 41ی همان:)العابدین زین

مدح امرا و وزرا: آشوب به مدح امرا، اعیان هند و وزیری مازندرانی به نام میرزاقاسم نیز پرداخته؛ لکن مدحهای او 

 از اغراقهای بارد خالیست:

 از دو رو افتد تییرا اقبال و نصییرت در ركاب صاحبا چون رخش دولت را كشی در زیر زین

 وز دم تیغ تو شمشیر اجل در پیچ و تاب  پییییچان بیییود رمح فلکاز سنان رمح تو 

 (ب 54ی همان:)

او دفتیم، خود را پیرو خاقانی دانسته و به تبعیت از قصاید « معرّفی»عرفان شرعی: آشوب چنان كه در بخش 

د به عرفان شرعی، خاقانی قصاید زیادی )از جمله شاهداالفکار( سروده و همچون خاقانی در چندین جای كلیات خو

 همان:)در سلوک عرفانی اشاره كرده است « شرع»توحید، ستایش فقر، ترک هوای نفس پرداخته و به اهمیت 

و چنانکه میدانیم در شعر خاقانی، نظامی و حتّی سنایی نیز عرفان، عرفانی زاهدانه است كه در مواجهه  (ب 46ی

های هنگفت ران مداحی است كه اعتبار شعر را بسبب صلهالعملی در مقابل شاعبا شعر مدحی و در واقع عکس

ازبین برده بودند. این نوع شعر شرعی، تا حدود زیادی شعر اخالقی است و از سوزودداز عرفان ناب كه در شعر 

 (.465شمیسا: ی شناسی نظم،سبکعرفانی ناب حس میشود، خبری نیست )

 ینگونه آمده:ب كلیات آشوب بعد از هجده بیت قسم، ا 44در صفحج 

 به مستان از خیویشتن باخییبر... الهییییی به رندان بیی پا و سر

 كه دردد به یک قطره می استوار به لیرزیدن دست و پا در خمار

 بود سوی جامش ركوع و سجود... به مینا كه دردد چو درم درود

 سیراپای من رشک خورشید ساز كه سرمستم از جام توحید ساز

 ب( 44)كلیات آشوب: ی 

 همان:)و جوهر مرد را استعداد و علم و معرفت دانسته ( الف 46ی همان:)پردازی او اعتقاد به توحید را مایج نکته

را راه « س اه آز»كه ( الف 44ی همان:)معرفی كرده است « فقر»ای پادشاه ملک و خود را در مفاخره( ب 54ی

 (:الف 44ی همان:)شبیخون به لشکر او نیست 

 بنگییر كه خاک او به از اكسیییر كیمیاست یک بییار هم به ملک قناعییت دذار كن

 خورشید تاج سروری و عرش متّکاست درویش را كه ملک بقا زیر حکم اوست

 (الف 46ی همان:)

 همچنین آشوب به ترک هوای نفس نیز پرداخته:

 بر خوان ریاضت ساز مهمانشبترس از نفس و  متاع معرفت خواهی ادر دردانه بربایی
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 خیالف خییواهیش او را مقیرر كن به فرمانش هرس در دردن نفس خود از قید ریاضت كن

 نبیودی نفس ظالم در هیوای خیویش میالنش برای هر هوا نازل ز دردون در بال بودی

 بدانی ابر رحمت را نباشد هیچ فیضانش ره بیندازینظر بر كشتزار نفس ادر یک

 (الف 1ی همان:)

و به تعبیری توصیف زهد و مسائل  (465ی: شمیسا شناسی نظم،سبک)« عرفانی شرعی»بطور كلّی عرفان او 

 اخالقی و شرعی است:

 چه باكست از بیابانها و چه بیم از ام غوالنش توكّل توشه، اشک آب و اردات مرشد و رهبر

 (ب 6 ی آشوب: كلیات)

و در چند جا به كسادی بازار ( الف 44ی ب و14ی همان:)موعظه و اندرز: آشوب از منسوخ شدن حیا در هند 

 و اینگونه پند داده است:( ب 419ی الف و 417ی همان:)شعر اشاره كرده 

 ز جان و دل بشنو این پند تا بیاساییی مرو به هند به نان جوین قناعت كن

 ددای شهر ولی در لباس امرایی میباشدبزرگ هند فریبش مخور كه 

 (ب 53همان: ی)

او به مناعت طبع اشاره كرده كه چرا باید برای یک لقمه نان به هركس و ناكس روی آورد و به پیش حق تعالی    

 سجده نکرد؟ 

 در دماغ پادشاهی نیستت دستور باش... خویش را از منصب فرزانگی معزول ساز

 ورنه رو در زنددی با مردمان در دور باش دولت جا مکنتا توان در مجلس ارباب 

 (ب 11ی همان:)

وشش بیتی كه به مدح وصیِّ سیّد كاینات مزیّن شده، به شیوۀ خاقانی به ای چهل«فخریه»مفاخره: آشوب در 

 مفاخره روی آورده است:

 ازد رماد را نظییییر كیمیادرمیییییس فییزای بیختج زرّ جعفیییریرتیییغی

 ام قصر همّت خود نسر طایرمییییبر ب رفعت به قدر رتبج پرواز من كجاست

 در كم ز صفر بود پیش محورم...یدر ق آن آسمان جاه و جاللم كه قطر عرش

 ز مهر قدسیان شده پرداغ محضرمییك نژاد شاعیییر معجزبیان منمدسیییییق

 دیریست بر سرمدست خرد دذاشته  اكلیل پادشاهییی اقلیییم نظم و نثر

 (الف 44ی همان:)

 (.الف 44ی همان:)نیز به مفاخره روی آورده است « دلدل سوار شاه اولیا»در منقبت 

، پرداخته امّا توصیفات خود «بهار»توصیف طبیعت: آشوب اهل مازندران است و در چندین جای كلیات به توصیف 

 (:ب 44ی همان:)را در پایان هر قصیده، به مدح نبی و وصی او آراسته است 

 درم نثار ازان كیییرد بر ریاحییین شاخ دره ز غنچه دشود از نسیم رنگین شاخ

 پیییی بهار روان ساخته فیییرامین شاخ زرد و سرخ خزان به دست باد ز اوراق

 های مشکین شاخبه خاک ریخت بسی نافه دشاز مشک بید به رغم غیییزال نافه

  كنون كه ساعد خود را نمود سیمین شاخ به باغ نردس بیدار در نظربازیست

 (الف 5ی همان:)
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 حدیث نفس و شکوه از روزدار

 سوی كشور هند شد رهنما قضامنم آن كه بختم به حکم 

 سیاهان بختم غریبند و كور درین مرز و بومِ ز احسان نفور

 پیریشییییانیم مایج اعتیییبار چو زلف بتانم سیییه روزدار

 كه بختم بود خال رخسار هند مرا قدر باشد به بازار هییند

 (الف44ی همان:)

دانسته و در تخلّص غزلیات مذهب خود را مذهب عشق و عشق: آشوب در غزلیات خود را پیرو ابوالحسن خرقانی 

 صلح كل با همج مذاهب معرفی كرده است:

 اسییییر برهمن و پادشاد یزدانم ز فییییض سیییییر مقامات ای رقیب بدان

 مرید حافظ شیراز و پیر خرقانم به نطق و حال چو آشوب در سلوک و بیان

 (ب 414ی همان:)

ح اند كه سطح زبانی نیز به سه سطرا در سه سطح فکری، زبانی و ادبی مطرح نموده شناسیشمیسا مباحث سبک  

ررسی ها قابل بشناسی جملهها و سطح نحوی یا سبکشناسی واههشناسی آواها، سطح لغوی یا سبکآوایی یا سبک

 است.

 

 موسیقی بیرونی؛ وزن
ناسی، شسبک كلیات)در سطح آوایی، سطح موسیقایی وزن، ردیف، قافیه و موسیقی درونی متن بررسی میشود 

 (.453 ی شمیسا:

در بحر هزج مثمن سالم )تکرار چهار مفاعیلن(، ده قصیده، « شاهداالفکار»از سی و نه قصیدۀ آشوب، یک قصیدۀ 

ه همراه فعالتن(، سایر قصاید در دو بحر مجتث اخرب در بحر رمل مثمن محذوف و مخبون )تکرار فاعالتن یا ب

مثمن محذوف )مفاعلن، فعالتن، مفاعلن، فعلن( و مضارع مثمن اخرب مکفوف )مستفعلن، مفاعلن، مستفعلن، فعَل( 

نیز وزنش بحر كامل سالم )متفاعلن، ( ب 4ی آشوب: كلیات)« در منقبت آن بحركامل ... علی مرتضی»است. قصیدۀ 

تفاعلن، متفاعلن( است. قطعات نیز غیر از بحرهای ذكرشده، در بحر متقارب )تکرار فعولن، در تعریف متفاعلن، م

 اند.راه كشمیر( و بحر سریع )مفتعلن، به ملّاشمسای دیالنی( نیز آمده است. غزلها نیز در وزنهای یادشده

 

 موسیقی كناری؛ قافیه و ردیف
 وب:كلیات آش)خندد  و درید: نظیر ردیفهایی. میکند استفاده فعلی ردیفهای از بیشتر ردیف، بحث در آشوب 

 453ی: همان)حیف  ندانستی ،(ب 456ی: همان)نیست  تو ،(ب 456ی همان:)شکست  ، خواهی(الف 35ی

( ب 454همان: ی)بودن  میتوان ،(ب 455ی: همان)می یچم  خود به ،(ب 456ی: همان)تویی  پنداشتم ،(الف

الحاح  ،(الف 415ی همان:)عوض  ،(ب 447ی همان:)سوراخ  ،(الف 5ی همان:)شاخ : نظیر اسمی ردیفهای و

 (.ب 415ی همان:)خای  ،(ب 444ی همان:)

كه به شیوۀ مولوی، سنایی، جامی، نظامی،كاتبی و هاللی است، از ذوبحرین، ذوقافیتین « اعجازالبیان»در مثنوی 

 وزن استفاده كرده است.« چهار موجه»الف از  95و حتّی در ابیاتی به قول خودش در صفحه 
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 موسیقی درونی
ب( در  64دربارۀ موسیقی درونی اشعار نیز باید دفت داهی كل یک قصیده در مدح امام محمّدمهدی )همان: ی 

( میسراید و 75محبّتی: ی نو، بدیع« )یکی از كارآمدترین و زیباترین ترفندهای بدیعی است»صنعت ترصیع كه 

 ای چون بیت، نشاندار میکند:ا در رشتهسجعهای متوازی ر

 جوهر تو برون ز وهم و خیال... دوهر تو فزون ز فهم و خرد

 آب فکییر تو در جنان سیّییال باب ذكیییر تو بر زبان جاری

 وی منقّح ز تو علییوم كییمال ای موشّح به تو رقیوم جالل

 (ب64ی كلیات آشوب:)

 تجنیس: داهی كل یک قصیده در تجنیس مکرّر است: 

 شد برای جان من آن روی چییون دلنار نار پیکرم از هجر آن رخسار چیون دلزار زار

 تا به من یکرو شود آن شاهد عیّار یار سیم اشک و نقد جان كردم نثار مقدمش

 (الف 35ی همان:)

 در موارد بسیاری دو مصراع با یکدیگر موازنه دارند:

 های ماالمالز ابیر راغ پُیییر از دجیییله های رنگییارنگز باد باغ پُییر از حله

 به صحن روضه بود ماء نهرها سلسال به شاخ دوحه بود سجع طیرها موزون

 (الف 65ی همان:)

 «موشّح»ای دارد كه از ترتیب حرف اول از مصرعین مطلع و حسن مطلع، اهلل، قصیدهآشوب در مدح میرزا حبیب

حاصل میشود و از تركیب حرف ثانی از مصرعین، رباعی و از تتمج حروف، نثری مصنوع كه مشتملست بر صفات 

 (.ب 34ی همان:)نیک ممدوح مذكور 

 غمج حروف( را احساس میکنیم:تکرار واج: در موارد بسیاری در مصراعها و ابیات، دوشنوازی همصدایی )ن  

 م و همدم كاللییییدل درهم و سیردرد دارد مرا مدام الم دهیر در مالل

 یر دم دهد هالهیل درد و دوا محالیهی همواره در محل هالک آورد مرا

 محکوم حکم محکم او مهر و ماه و سال او آمر دو عالییم مأمور امیییر او

 (ب 4همان: ی)

 هاشناسی واژهسبکسطح لغوی یا 

با توجّه به اینکه آشوب پیرو خاقانی است، همچون خاقانی برعکس قصاید، در قطعات و غزلیات زبان روانتری دارد 

(؛ لذا درصد لغات عربی در قصاید بیشتر است؛ برای نمونه صفحه 55شناسی نظم در قرن ششم، سجّادی: ی)سبک

 ل، اصالح، احمر، عدو، سدّه، حرم، احرام، اسد و....الف: صمصام، دعا، ممد، هالک، ارواح، حال 45

 فرهنگ به مراجعه بدون آن معنای دریافت كه باشد داشته واهه 55 شاید امروزی خوانندۀ برای آشوب كلیات  

 ،(الف 45ی همان:( )كردن سرفه)سعال  ،(الف 45ی آشوب: كلیات( )كردن عطسه)عطاس : نباشد ممکن لغت

 ،(ب 4ی همان:) (ناتوانی و رنجوری)كَالل  ،(الف 45ی همان:) (سر تارک و پیشانی جلوی موی)كُالل  و طرّه

( خوش بوی دمیدن)فوح  ،(ب 34ی همان:) (خیمه و سایبان)كندالن  ،(ب 11ی همان:( )فریب و مکر)تیتال 

 نام)تتّه  ،(الف 75ی همان:( )جراحت)قرحه  ،(ب 41همان: ی) (غرامت و تاوان)شالنگ  ،(الف 47ی همان:)

 كه چرمی دستکش) بهله ،(الف 33همان: ی( )داود لشکر فرماندۀ)اوریا  ،(ب 34ی همان:( )سند بالد در شهری
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 همان:( )روایت در «فالن عن»كردن  تکرار)عنعنه  ،(الف 19ی همان:( )دست، پوشند روی بر باز داشتن نگه برای

 . ...و ( الف 34ی همان:) (باشکوه عمارت شهر،)شار  ،(الف 59ی

 «روشناس»امّا خود آشوب به چند لغت، عالقج خاصی دارد كه میتوان دفت در كلیات او بسامدش نیز باالست: 

 )واحد موج، یک كوهه موج، خیزاب(.« موجه»تدریج(، كم، به)كم« جسته جسته»)مشهور و معروف(، 

 

 لغات عامیانه

( شود انجام شادی روی از آنچه) «شادیانه: »انددرخشیده خوش آشوب دیوان در نیز مازندران بومی لغات البته

 «كردن دوران» ،(ب 434ی همان:( )مخور خراب خانمان ای عمر فریب) «خرابخانمان» ،(الف 65ی همان:)

 ،(ب 447ی همان:( )است بلد بی رهش) «بلد» ،(ب 469ی همان:( )میکند دوران شام تا آسمان كف بر كاسه)

 (.ب 69ی همان:) «سراداری» ،(ب 67ی همان:) «بسیاری و فالنی»

 كنند آرزوی منصب سراداری مالیک از پی عزّ و شرف به درده او

 (.ب 69ی همان:)

 كه دارد بسیار نیز عامیانه كنایات و مثلها(. ب 54ی همان:) «دیرادیر: »میشود دیده نیز صوت اسم مواردی در

 .میشود پرداخته آن به ادبی بخش در

 

 ها )نحو و دستور زبان(شناسی جملهیا سبکسطح نحوی 
آمده است، از جمالت مصنوع طوالنی استفاده كرده است « اعجازالبیان»در نمونج نثر آشوب كه در دیباچج مثنوی 

فاتحج هر كار و خاتمج هر كردار نام كردداریست كه رخسار عرایس مکّی »كه توصیف بر مطلب اصلی رجحان دارد: 

ر قرآنی را به طرّۀ میم بسمله آرایش داد و دندانج سین را به مشّاطگی بر فرق آن طرّه به شانگی برقع مدنی نقاب سو

ری ساالنهاد و كلمج اهلل را به ثنایای تشدید بر خوان خای ذات به الوان نعم صفات تیزدندان ساخته و به خوان

 همان،)« ن ممکنات پرداختهرحمن در سرمایج رحمت عام خوان تفضّل خای دسترده به سیری درسنه چشما

 . امّا در شعر جمالتش بسیار كوتاه است: (الف 44ی

 چنین دفت آن شه ملک معانی... ز نییییرنگ قضییییای آسمانیییی

 قدر هم جییز برین محور نگردد  قضیای آسمانیییییی بییییرنگردد                                        

 (الف 54ی همان:)

 

( ب 54ی همان:) «دیدم»، «بستم»، «شد»، «بود: »میکند استفاده بسیط و ساده فعلهای از قطعات و قصاید در   

اخباری  مضارع ،(ب445ی همان:)پیشوندی  فعل ،(الف 444ی همان:)نقلی  ماضی از میبینیم كه غزلیات در لکن

 ردیف بعنوان نیز( ب 457ی همان:)التزامی  مضارع ، و(ب 413همان: ی)استمراری  ماضی ،(ب 447ی همان:)

 .است برده بهره

 اند:فعلهای ربطی در اكثر مواقع به قرینج معنوی حذف شده

 دستیردر شهییید از بیانت كام دقیییقه پردازپر فیض از بنانت كلک صحیفه

 (الف 54ی همان:)

 در مواردی حذف فعل به قرینج لفظی است:
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 به اقبال قرینست و به دولت ممتازكه  این پریوش كتل آصف آصف قدر است

 (ب 19ی همان:)

 بکار میرود:« ب»فعل امر در موارد زیادی بدون 

 من ز/ بر شهریاری خدام بخدمت صبا»، (الف 54ی همان:) «بخش تازدی» ،(ب 19ی همان:) «دیر ازو كام»

 (.الف 67ی همان:) «یاری ره از اخالی روایج

 همان:)را  خورشید دوی همی دواند: میکند استفاده نیز تمنایی و استمراری فعلهای برای «همی» از مواردی در

 ب(.55ی همان:)دردد  همی مدّعا این خاطر درد به ،(ب 45ی

 (.ب 43ی همان:)دلعذار  ساقی اندرون بزم به: آورده اضافه حرف دو متمّم، یک برای معدودی موارد در

درود  آید كِت باش آن حارس ،(الف 54ی همان:)بنگر  پاش به تا سر نمودم روان نزدت: ضمیر بکاردیری نحوۀ  

 آفرینانند عقل درو ،(الف 3ی همان:) تتق بسته برو: ذیروح غیر برای جاندار ضمیر بکاردیری و( ب 71ی همان:)

 (.  الف 3ی همان:) نیازیهابی خوان دسترده درو ،(ب 6ی همان:)

 

 های ادبی(سطح ادبی )صورخیال و آرایه

هایی از آن بطور خالصه اكتفا ادبیّت كلیات آشوب بحدّی است كه خود در حد یک مقاله است. لذا به نمونه میزان

 میکنیم:

 استفاده میکند و داهی بوسیلج آیه و حدیث شعر خود را مزیّن مینماید: تلمیحاو داهی از داستانهای قرآنی بعنوان 

 در آنم چیو مریم عذرا به تهمتی كه به تهمتی كه از آنم چو درگ یوسف پاک

 (ب 15ی همان:)

، «قوسین قاب انیس»، «لوالک شه»، (الف 46ی همان:) «داخرین جهنم سیصلیهم»، «الحیوه ماء ربهم سقاهم»

 «آدم عصی»، «رددناه»، (ب 1ی همان:) «فترضی رضاجوی»، «مازاغ سرمج»، (الف 1ی همان:) «ادنی او یار»

 همان:) «العرب افصح انا»، (الف 46ی همان:) «تقنطوا ال»، (ب 45ی همان:) «القرآن و قاف»، (ب 9ی همان:)

 (. ب 4ی همان:) «الغطا كشف لو»، (ب 4ی

 :دارد نیز شاهنامه داستانهای به تلمیح

 مغزرباست و برزده عدو كتف از سر كه بود      ضحّاک رشتج چون تو رمح افعی

 ( ب 31همان: ی)

 هابرخی آرایه

خویش می ردازد و داه غیرمستقیم و پوشیده این رابطه « دلیل هنری»داهی مستقیم به ذكر : آشوب حسن تعلیل

 ( را جای میدهد: 449محبّتی: ی  نو، بدیع« )تعلیل هنری»و 

 چینخوشج زلفش به كام دل رسید از هر طرف        درد آن خرمن ازان صف بسته مور دانه

 (ب 45ی كلیات آشوب:)

گر ای دیای را در یک معنا بکار میگیرد و آن واهه، با واههواهه»چون دیگر سخنوران داهی  : آشوب نیزایهام تناسب

(؛ چنانکه 437: ی3كزّازی، جپارسی،  سخن زیباشناسی« )كه در بیت آمده است، همبستگی و پیوند ایجاد میکند

 نیز تداعی میکند: دهندۀ حلوا رادر ارتباط با حلوا، اجزای تشکیل« شکرآب»در بیت اوّل قطعج ذیل، 
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 پی چشییییدن حلییییوای آشتییی لبت

 به غیر مردم چشمم كه خانه بر دوشست

 میانج من و او كییم نمیشود شکرآب

 نساخت خانه كسی در دذرده سیالب

 ب( 39)كلیات آشوب: ی               

می سندد؛ لکن در زنددی و خرد آن را »: آشوب داهی در سخنوری چیزی را به كسی نسبت میدهد كه اغراق

و به تعبیری عقالً  (454ی: 3ج كزّازی، پارسی، سخن زیباشناسی)« ای نداردآزمونهای انسانی نمیگنجد و نمونه

 ممکن و عادتاً ناممکن است:

 شد سوار آن شوخ بر دلگون و از چشم ترم         میزند سیالب حسرت موج تا دامان زین

 (ب 45ی آشوب: كلیات)

 نو، بدیع« )طرد و عکس»: آشوب در مواردی اركان و اجزاء كالم را جابجا و به اصطالح از آرایج کسطرد و ع

 ( استفاده میکند:94محبّتی: ی

 یک بار ادر به كشور تجرید بگذری          دانی دداست پادشه و پادشه دداست

 الف( 43ی آشوب: كلیات)

 «را در یک مصرع جمع و فشرده و در مصرع دیگر باز میکند كلماتی»: آشوب داهی به قول علمای بدیع لف و نشر

 (444ی: محبّتی نو، بدیع)

 پرداز و زلف عنبرین        آهوی دشت خطا و نافج صحرای چینچیست آن چشم فسون

 (ب45ی آشوب: كلیات)

ایی هدر واهه معنایی دسترده را»المثلها را نیز در شعر استفاده میکند و از این طریق : آشوب ضربالمثلضرب

 .(446ی: 3ج كزّازی، پارسی، سخن زیباشناسی)« اندک میریزد

 بر دل دانا شکست از دست نادان میرسد             از سفال آید بلی بر كاسج چینی شکست

 الف( 457)كلیات آشوب، ی

اسب خوانی و تنبا یکدیگر هم»: آشوب نیز همچون دیگر سخنوران، از كلماتی استفاده میکند كه النظیرمراعات

 در بین ذیل:« پا»و « سر»دارند؛ نظیر  (453ی: محبّتی نو، بدیع)« زبانی و لفظی و معنایی

 ره عشق است در پیشم كه هر جانب بیابانش     ازل را سر برید و پا ابد را قطع پایانش

 (ب6ی آشوب: كلیات)

 :محبّتی نو، بدیع)« با ظرافت و لطافت، تقاضای خویش را به ممدوح میرساند»آشوب در مواردی  حسن طلب:

 .(453ی

 ادیر ز ره نبرد دییگرم جالی وطن        و آفتاب سیالی رسیم به خانج خویشیچی
 یرا           چیو آفتاب میده وزن بیازدیردیدنیچیو به مییزان بازدشت م ام رسییده

 خانج خود زرفشان روم همه راه          كیه آفتاب پرییشان نمیرود به وطنكه تا به 

 الف(64ی آشوب: كلیات)

 استفاده كرده است:« تجرید»در موارد زیادی در پایان قصاید و غزلیات از آرایج 

 ای از طبع موزون برنخواستبر كجیی میایل شود آشوب از باد غرور       ورنه ناسنجیده

 ب( 457)همان: ی

را در « لطف»به « اشک»دست است. برای نمونه تشبیه بخشی بسیار چیرهآشوب در تشبیه و تصویرسازی و جان
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 بیتهای ذیل ببینید:

 چندان دویده است كه از پا نشسته است بهر سییراغ كییوی تو طفییل سرشک من

 الف( 459)همان: ی

 طیفل نباشید خیییرابه استدر خانه كه  ام بود آبییاد از سییییرشکپییوسته دیییده

 ب( 454)همان: ی

 زان اشیک را به خانج چشمم قرار نیست طفل است غیر شوخییی و بازیش كار نیست

 ب( 457)همان: ی

 «:زنبورخانه»به « فلک»یا تشبیه 

 آنجا تمام نیش بود هیچ نوش نیست ایست فلک دل برو مبندزنبورخانه

 ب( 457)همان: ی

 

كر بهی كنار مشبه خود ذآورند و هر مشبهبه میشکلی، داهی برای چند مشبّه، چند مشبه : بلحاظتشبیه مفروق

 (.17میشود )بیان و معانی، شمیسا: ی

 ساز كیوانشمذهّب مهر و مه، كاغذ خلیف مشتری باشد      عطارد منشی و كاتب، مركّب

 (الف64ی آشوب: كلیات)

، ابتدا دو یا سه مشبه ذكر میشود و س س دو یا سه مشبه به : در این تشبیه، عکس تشبیه مفروقتشبیه ملفوف

 (.17ی: شمیسا معانی، و بیان) آورندرا در مصرع بعد می

 هیمصیحبتی جیاهل و دانیا به یکیدییگیر        چون سركه است و شیر چو زهر است و انگبین

 (الف45آشوب: ی كلیات)

  بخشیاستعاره مکنیه و جان

 در توصیف بهار:

 پرند سبز بریده است بر قد اشجار باز ز تأثییییر جلیوۀ نیییوروز بهار

 ب( 14)همان: ی

 از مقیییدم ربییییع لباس مشجّیییری اند یکسره اطفال شاخسارپوشیده

 هر شاخ مریمی شده در روح پروری اند حامله دوشییزدان باغدیردیده

 الف( 16)همان: ی 

ر به، به هم اضافه شده باشند )اضافج تشبیهی(، در شعكه تشبیهی است كه مشبه و مشبه« تشبیه بلیغ»بسامد 

آشوب باالست. این تشبیه بلحاظ بیانی بسیار بلیغ است؛ چراكه با حذف وجه شبه )تشبیه مجمل( و حذف ادات 

 هایی ازنک نمونهای (.15شمیسا: ی معانی، و بیان)تشبیه )تشبیه مؤكّد( خواننده را دچار لذت كشف میکند 

 در شعر او: تشبیه بلیغآشوب و كاربرد بسیار باالی سازی تركیب

ب(، كشتی چشم، 6ی الف(، بحر الماس )همان: 3، خرداه دل )همان: ی(ب3ی آشوب: كلیات)صبح بنادوش 

ب(، مرآت  1ی البحرین رحمت )همان:ب(، مجمع3ی طاقتیها )همان:الف(، مجمر بی7ی محیط دل )همان:

 همان:)دل  الف(، لخت 45ب(، سرمج وصال )همان: ی 1ی الف(، مکتبخانج ابداع )همان: 1ی ی ایزدی )همان:لقا

 ب(، ناقج دردون )همان: 49ی دلشن غم، شاخچج درد، معركج فقر و فنا، دلهای ادب، دلزار حیا )همان: ،(ب 41ی
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 ب(، رفعت دود )همان: 61ی )همان:ب(، تار تعلّق  61ی سار حیات )همان:ب(، جویبار سخن، چشمه 44ی

 ب(، غنچج طاعت، شبنمهای اشک صبحگاه، آب چادرهای اشک صبح، تسبیح اشک صبح، تار آه )همان: 61ی

 مخدّرات ضمیر، داهحجله ،(ب 39ی همان:)جگر  ب(، لخت 39ی ب(، مد نور، مد آه، مد كلک )همان: 33ی

 34ی همان:)آه  دود ،(ب 34ی همان:)دل  اشعار ردفت سحاب، مشی سبزه، انشای ،(الف 34ی همان:)سخن 

 همان:)فکر  دشت معنی، آهو شکار  ،(ب 17همان: ی)سحرداه  آه ، خدنگ(ب 11ی همان:)غرور  كوچگاه ،(ب

، (الف 73ی همان:)بیداد  صرصر ،(الف 49ی همان:)توفیق  بادۀ ،(ب 41ی همان:)تأسّف  س اه ،(الف 55ی

الف(، آماج عشق )همان:  415ی الف(، س اه زلف )همان: 444ی زلف )همان:، شام (ب49ی همان:)زانو  كاسج

موج  كوچج سیالب، الف(، قلمرو 417ی الف(، بادۀ حسرت )همان: 414ی ب(، معراج عشق )همان: 414ی

 ب(. 456ی ب(، غمزۀ حاضرجواب، سیماب اضطراب )همان: 454ی ، دود زلف )همان:(ب 417ی همان:)

ب(، خط  457ی نیز در كلیات آشوب بسیار تشخّص دارند: هرچه بادا باد )همان: المثلهای عامهضربكنایات و 

 437ی ب(، ز اشک و مژدان پیوسته خانه شسته و رفته )همان: 435ی مشکین را ز اول رو نمیبایست داد )همان:

 آن دارد عوض )همان:ب(، نیست جای شکوه در چیزی كه  437ی ب(، ددر تیری به تاریکی مینداز )همان:

 المثلب(. برخی ابیات نیز میتوانند بصورت ضرب 413ی ب(،  از دماغ ما برآورد آنچه در سر داشتیم )همان:415ی

 درآیند:

 دردلخن بمیر آتش چو خویش مرگ به دردی  دربدر چو خفّت ز دود مثال

 (ب 61همان: ی)

 انشطوف اشکست قطرۀ سار چشمه در نهان: میکند استفاده پارادوكسیکال بیان از موارد برخی در آشوب همچنین

 سركوب كه حضیضهاست آنجا ،(الف 1ی همان:) پریشانش شد هركس دشت توانگر جمعیّت به ،(ب 3ی همان:)

 (:ب 46ی همان:) اوجهاست

 قرین سامان با سرانجامیست سرانجامی بی مراد اسباب چیست ره درین نامرادیها

 (الف 44ی همان:)

 . باالست بسیار بسامدش كه اوست زداییآشنایی غزلیات، در آشوب هنر اینکه آخر نکتج و

 و عادتها آنها ازطریق هنرمند كه است زبان در ویژه هنری ترفند یک «سازیبرجسته» یا «زداییآشنایی»

 زداییآشنایی واقع در. مینهد پیش زبان در را عادت خالف ایدونه و میشکند را ذهن مألوف و متعارف هنجارهای

. تدانس سازیبرجسته از فراختر را آن حوزۀ میتوان و است زبانی و ذهنی مألوف عادتهای در رستاخیز ایدونه نیز

 هاتصویر انواع خلق در هم و هاجمله و هاواهه بکارداشت در هم است؛ بسیار زداییآشنایی خلق و  آفرینش هایشیوه

 ظرن از جمله و كند رعایت را زبان اصلی معیارهای كه بافتی و ساخت هر كلّی بطور. متناظر معناهای و مضمونها و

 پدید زداییآشنایی صنعت بیافریند، ایتازه تصویر معنا، و تركیب و اجزاء حال عین در و باشد درست دستوری

 (.446محبّتی: ی نو، بدیع) است آمده

 :میشود بسنده نمونه چند ذكر به

 كبیود یار روی خال بود كه هوس دریییین               بدنامیییی نییییل خویش رخ به امكشیییده

 (ب 433ی آشوب: كلیات)

 دارد بر دردنت حق كه سر از وامکن هیچش به      میگردد حال پریشان بس كاكل تو دنبال به

 (الف436ی همان:)
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 آشوب شعر ضعف نقاط و تازگیها
 موفق االییب بسیار حد تا پیروی این در او. است سعدی پیرو غزل در و خاقانی پیرو قصیده در دفتیم چنانکه آشوب

 دره: الف 5ی قصیدۀ نمونه،) است برانگیزتحسین مواردی در و چشمگیر او توانمندی قافیه و وزن بحث در. است

 حتّی بلکه نیست؛ تُنُک و تنگ شعریش هایواهه و است مستحکم زبانش....(. شاخ رنگین نسیم از دشود غنچه ز

 تیفهایمو و تصویرها و فرسوددست و تکراری تشبیهات. میبرد بکار شعر در نیز را مازندران عامیانج لغات مواردی در

 عادت فخال بر زدایی،آشنایی ازطریق و میکنند تن بر فاخر لباسی او شعر در غزل، غنایی بحث در بویژه دستی دم

 و است تکراری و ایكلیشه حرفهایش زهد، و فقر نظیر محتوا، و اندیشه محور در امّا. میکنند حركت زبان مألوفِ

 ادر نکه،آ كالم خالصج. میکند ائمه نام به مزیّن بیت یک با را قصاید صرفاً و نوی ندارد مطلب اطهار ائمج منقبت در

 و قافیه و وزن و اندیشه و خیال محور در مشترک هماهنگی یک حاصل بلکه صرف، نویسیعمودی نه را شعر ما

 این كاش ای و دارد را الزم هماهنگی زبان و قافیه و وزن و خیال محور در آشوب شعر بدانیم، زبان و موسیقی

 .داشت وجود و میشد احساس هماهنگی، موارد بقیج با همگام نیز اندیشه محور در هماهنگی

 نمود:میتوان میزان بکاردیری آشوب از انواع صور خیال را اینگونه ترسیم 

 مجاز كنایه استعاره تشبیه صورخیال

 %3 %43 %69 %54 درصد

 

 گیرینتیجه
موجود است، سالها ناشناخته مانده و از  1495استانبول به شمارۀ نور عثمانیجكلیات آشوب كه در كتابخانج  نسخج

آشوب جز ذكر نام او در چند تذكره اطالعی نداریم؛ لذا تصحیح انتقادی دیوان او در معرّفی شعرش میتواند دام 

یی با مهمی باشد. خواندن این نسخه با توجّه به اضافاتی كه در حواشی دارد، بعد از چند بار بازخوانی و آشنا

 الخط امکان ذیر است.رسم

آشوب مازندرانی از شاعران شیعی قرن یازدهم هجری است. او با اینکه در دربار شاه جهان و ظفرخان احسن بوده، 

 از شعرش پیداست كه به پند و اندرز، عرفان، زهد، اعراض و بی اعتباری دنیا بسیار توجّه داشته است.

فکری باید دفت او هرچند مقلّد شاعران كالسیک است لکن در محور زبانی  در محورهای سه دانه زبانی، ادبی و

زدایی و بیان بخصوی وزن و قافیه بسیار مسلّط و در محور ادبی بویژه ساخت تركیبات ادبی تازه، آشنایی

عصران خود شباهتهای زیادی دست است. ازلحاظ فکری هم به مضمونهای مشترک همپاردوكسیکال، بسیار چیره

ارد. حجم بیشتر دیوان او را ابتدا غزلیات و س س قصاید تشکیل داده و سبک او را در قصاید میتوان نزدیک به د

 سبک خراسانی و در غزلیات نزدیک به سبک عراقی خواند.

آشوب خود را پیرو خاقانی دانسته و به تبعیت از قصاید خاقانی قصاید زیادی سروده و همچون خاقانی در چندین 

 در سلوک« شرع»یات خود به عرفان شرعی، توحید، ستایش فقر، ترک هوای نفس پرداخته و به اهمیت جای كل

عرفانی اشاره كرده است. همچون خاقانی برعکس قصاید، در قطعات و غزلیات زبان روانتری دارد.  آشوب خود را 

 مسعود سعد تشبیه كرده است.  عالوه بر خاقانی، پیرو حافظ و سعدی دانسته و غربت خود را به حبس خاقانی و

 

 نویسندگان مشاركت

ی دكتر خدیجه صفری كندسرسركار خانم ها و تنظیم متن نهایی حاصل كوشش با تجزیه و تحلیل داده مقاله این
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 . )سی درصد( و آقای دكتر مهدی محمدی )هفتاد درصد( میباشد

 

 قدردانی و تشکر
 .دادند قرار مقاله مسئول نویسندۀ اختیار در را آشوب نسخج كه «باقریان رضا» آقای از تشکر با

 

 منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقاله این نویسنددان

 طبق قیقتح این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 ارضتع دزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه

 را دهش ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوهش مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر
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 اساطیر.
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،(حماسی  ادب)ادب  و فرهنگ ( پژوهشنامج 4395ضیاءالدّین )  سیّد  سجّادی،  ششم،   قرن در نظم شناسی  سبک 

.46-17 صص ،6 شمارۀ

فرهنگی. مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه ( تهران:4396محمّد ) ریاحی، امین شناسی،فردوسی هایسرچشمه

فردوس. تهران: دوم، ( چاپ4373سیروس ) شمیسا، شناسی،سبک كلیات

 رضوی. قدس آستان ( مشهد:4344احمد ) معانی، هند، دلچین كاروان

 تركیه:(. قمری یازدهم قرن) مالمحمّدحسین، مازندرانی، آشوب. 1495شماره به خطی نسخج آشوب، كلیات

.استانبول عثمانیج نور كتابخانج
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