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شناسی نظم و نثر فارسی نشریه علمی سبک   
 (بهار ادب) 

 چکیده:
این سراینده    ةدربارکه    است  هجري  یازدهم  گمنام قرن  شاعر  شیرازي  اظهري  زمینه و هدف:
کتابخانۀ مدرسۀ  موجود در    نسخۀ منحصربفرد است. اساس مقالۀ حاضر بر پایۀ  پژوهشی نشده  
صفوي    و هدف آن بررسی سبکی و فکري نسخۀ خطّی این شاعر عهد   است  ريعالی شهید مطهّ

 است. 
 شیوة به که ي استنظر شناسانه وسبک متنی،اي درونمطالعه رو، پیش مقالۀروش مطالعه:  

شده ايکتابخانه پژوهش محدوده  انجام  مورد و است.  شیرازي   مطالعه، جامعۀ  اظهري  دیوان 
 است. 
د  ها:یافته صنااصفهانی    سبکاظهري،    وانیدر  همراه  بدا  عیرا  معنو  یلفظ  عیو  توان یم   يو 

با وجود اذعان شاعر به سرودن  است.    فیلط بسیار    ش اتیّغزل  این شاعر، ساده و  اشعارزبان    . افتی
ن گوناگون در میان دیوا  هاياز آن در این نسخه یافت نشد. شعر او از جنبه اشعار ترکی، اثري  
، پرداختن به قصاید  عنوان براي  از جمله در داشتنبرخوردار است؛    امتیازاتی  همعصران خود از
منقبت،   و  و  ات  مثنویّ  نه،شقاعا  ات شورانگیزرباعیّو  ات  غزلیّ  خودستایی،نعت  ، و هجوآمیزهزل 

در این دیوان بچشم   انواع فواید زبانی و ادبیهمچنین  ه است.  توجّقابلتاریخ  هحاوي مادّ  قطعات
 میخورد.  

طبع  گیري:نتیجه اصفهانی  سبک  شاعران  دیگر  شیوة  به  شیرازي  کرده  اظهري  است. آزمایی 
هجري یا کمی    1061تا    991تاریخهاي دیوان، میان سالهايزمان حیات شاعر را براساس مادّه

آن   از  از  پس  هزل  و  عاشقانه  مذهبی،  موضوعات  محتوایی،  و  فکري  در سطح  دانست.  میتوان 
واژهدرونمایه اصفهانی،  سبک  شاعران  برخالف  زبانی،  سطح  در  اوست.  اشعار  اصلی  هاي هاي 

از  طوالنی  ردیفهاي  و  خاص  وزنهاي  بکارگیري  میخورد.  بچشم  کمتر  او  اشعار  در  عامیانه 
ا اوست. در سطح  اشعار  نیز صور خیال، تشبیه، دبی واجویژگیهاي  انواع جناس و  تکرار،  آرایی، 

 استعاره، کنایه، تلمیح، مراعات نظیر و اسلوب معادله باالترین بسامد را در اشعار او دارد.  

 

 1399آذر  05 :دریافت تاریخ   
 1399دي    07:   داوري تاریخ   
 1399دي  22: اصالح تاریخ   
 1399اسفند    07: پذیرش تاریخ   

 
 :کلیدي  کلمات  

 یازدهم،  قرن، ياظهر
 سبک اصفهانی (هندي)،

 خودستایی، نعت و منقبت،
 عشق، هزل.

 
 :مسئول نویسنده * 

    adaadbeh@yahoo.com 
 55540055   )31  98(+   

 



JSPPP, (١٤)٩٥ :٦٨-۱۱٥, January ٢٠٢٢ 
Journal of the Stylistics of Persian Poem and Prose 

(Bahar-e- Adab) 
Home page: https://www.bahareadab.com 

 
ORIGINAL RESEARCH ARTICLE 
Stylistic and intellectual study of the manuscript of Divan of Azhari Shirazi, eleventh 
century poet 
 
R. Nouhi١, A. Dadbeh٢*, A. Modarreszadeh١ 
1- Department of Persian Language and Literature, Kashan Branch, Islamic Azad University, Kashan, Iran. 
2- Department of Persian Language and Literature, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran. 

 
 

ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Azhari Shirazi is an anonymous poet of the 
١١th century AH who has not been researched about this poet. The basis of 
the present article is based on the unique version available in the library of 
Shahid Motahari High School and its purpose is to study the style and thought 
of the manuscript of this Safavid poet. 
METHODOLOGY: The present article is an intra-textual, stylistic and 
theoretical study that has been done by library research method. The study 
area and community is Shirazi Divan. 
FINDINGS: In Isfahani Divan, Isfahani style can be found along with verbal and 
spiritual industries and innovations. The language of this poet's poems is 
simple and his lyric poems are very delicate. Despite the poet's 
acknowledgment of composing Turkish poems, no trace of it was found in this 
version. His poetry has advantages in various aspects among the court of his 
contemporaries; Notable are the titles for the poems, the lamentation, the 
boasting, the romantic lyricism and quatrains, the humorous and satirical 
Masnavi, and the pieces containing the material of history. I also enjoy a 
variety of linguistic and literary benefits in this divan. 
CONCLUSION: Azhari Shirazi has experimented with other Isfahani style poets. 
The time of the poet's life can be considered according to the articles of the 
Divan, between the years ٩٩١ to ١٠٦١ AH or shortly after. At the intellectual 
and content level, religious, romantic and humorous themes are the main 
themes of his poems. At the linguistic level, unlike Isfahani style poets, slang 
words are less noticeable in his poems. The use of special weights and long 
lines is a feature of his poems. At the literary level, phonology, repetition, 
types of puns, as well as forms of imagination, simile, metaphor, irony, 
allusion, observance, and style of equation have the highest frequency in his 
poems. 
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 قدمه م

مورد   زبانی، ادبی و فکري سطح  سه  اشعار در    ي،راز یش  ي اظهر   وانید  یخطّ  ۀنسخ  ییو محتوا  یسبک  یبررس  در
سؤال آید.  بدست    اشعار این شاعراز    یروشن  یتلقّ ،  برآمده  يا هلیلتح  اتا بخواهد گرفت  قرار    شناسانهارزیابی سبک

حاضر،   مقالۀ در  کندیاست. نگارنده تالش میی  و محتوا  یسبکاز نظر  شاعر    شعر  چگونگیرو،    شی پ  قیتحق  یاصل
عناصر   یبه بررس  کیدئولوژیا  ي هاهیال  بر  یمبتن  یبا نگرشناشناختۀ او،   کوتاه این شاعر و دیوان   معرّفی از پس
ا  زانیو مآن بپردازد    یبالغ ا   انیب  آن،صاحب    ییو محتوا  یسطح سبک  ۀئ ارا  عنصر را در  نیکارکرد   ن یکند. در 

 ت: اسقرار گرفته  ارزیابیمورد  ری، اهداف زیبررس
 دیوانش؛  اظهري شیرازي در فکري  قلمرو بازتاب ـ
 این دیوان؛ سبکویژگیهاي  انگریبی عناصر بالغ ـ

 ـ ارزیابی سبک شعر شاعر از دیدگاه زبانی.
کتابخانه  شیوة  به  که  است  نظري   اي مطالعه  رو،  پیش  پژوهش   مطالعه،   این  دامنۀ.  استشده   انجام  اي پژوهش 

مطهّري (کتابخانۀ سپهساالر) موجود   شهید عالی سۀنسخۀ خطّی دیوان اظهري شیرازي است که در کتابخانۀ مدر
 هاي متعدد که نشانی از این شاعر و شعر او داده باشند.نیز بررسی تذکره .است

 
 ضرورت و سابقۀ پژوهش

این  پژوهش  این  اصلی  انگیزة   دیوانش،  نبودن  دسترس  در  و   شاعر  این  ناشناختگی  و  گمنامی   به  مقاله  است. 
اصفهانی  شاعران  از  یکی  شیرازي،  اظهري   شعر  بررسی  را   آن  فکري   و  ادبی  زبانی،  زیباییهاي   تا  میپردازد  سبک 
 چنانکه   دارد،  توجّه   درخور  و   ارزنده  جایگاهی  این سبک،  جریان   در  اثر  این  که   میکند  ثابت  همچنین.  دهد  نشان

شعر   در  و   میزند  پهلو  انوري   به  فارسی،  در شعر  که  میداند  بلندمرتبه   شاعري   را  خود  سراینده  دیوان،  جاي   جاي   در
این  اشعار  از   نمیتوان  پس1است.  بغدادي   فضولی  سخنهم  ترکی، با  شاعران  اظهري  بویژه  نگاهی سطحی   دوره، 

 نگهداري  مطهّري   شهید  عالی  مدرسۀ  کتابخانۀ  در  اي منحصربفرد است کهنسخه  شیرازي   اظهري   گذشت. دیوان
 يراز یش  ي اظهر  ةدربارنشده و    تصحیح  تاکنون  این دیوان  ،است   کردهیسطور بررس  نیا  ةآنجاکه نگارند  تا  میشود.

که موضوع پژوهش تازه است و   ت ادّعا کردئبجر  وانمیترو  نیازااست.  نوشته نشده    اي همو مقاله  کتاب  ،او  رثاو  
 ، ایران  در  ادبیات  تاریخ  شاعر در کتاب  این  نبود. فقط نامها نیز نامی از او  . در تذکرهدر حوزة خود ندارد  ي ا نهیش یپ

 ).1371است (صفا،با توضیح مختصر و نمونۀ شعر او آمده  صفا اهللا ذبیح اثر
 

 بحث و بررسی 
 آن   کلّی  ویژگیهاي و  نسخه

شمارة   با  نسخه  است. خطّ  عالی  مدرسۀ  کتابخانۀ  در   377این  مطهّري  نستعلیق،  شهید   ، 24*15  اندازة  با  آن 
«از  برگ  343  داراي  میگوید:  صفا   دیوان   و  داشته  دست  زمان  دانشهاي   در   که  هویداست  شاعر  سخنان  است. 

 پخته  نثري   خود،  استوار  نظم   بر   عالوه  و   بوده  آنان  پیرو  گویی قصیده  در  بویژه،  و  نموده  تتبّع  را   قدیم  استادان

 
  )2/ 220قط( سخنهم فضولی با بوالفضولی از ترکیم       گفتگوست در انوري با سرم خود فارسی -1



 95-115 صص ،63 پیاپی شماره ،14  دوره ،1400  مرداد ؛)ادب  بهار(فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 98

). «در عصر صفویّه از نثر مصنوع در 1371(صفا،است»    بوده  شاعر   حکیمی  و   ادیب  شاعري   هم  روي   داشته و بر 
 ). 1393فرمانها و منشآت و دیباچۀ کتب استفاده میشد» (شمیسا،

تاریخ و مثنویهاي  ي داراي مدح و مادّهها، قطعهو رباعیّات عاشقانه  اتغزلیّاز نظر محتوایی داراي قصاید مذهبی،  
 اندیشد:   هایش است و همچون سعدي میآمیز است. شاعر خود کاتب سرودههزل 

 به از جامۀ عاریت خواستن»  /«کهـــن خـــــرقۀ خــویش پیراستـن 
 در بررسی آماري دیوان اظهري به این نتایج رسیدیم: 

 در مجموع رباعی مثنوي قطعه غزل قصیده  قالب
 1442 502 7 221 629 83 تعداد

 10429 1004 271 1261 4502 3391 تعداد ابیات
 

 دربارة زندگی شخصی و شاعري اظهري 
یازدهم  سرایندة  شیرازي،  اظهري   بوداق  نگارنده  سدة  آگاهی  سال  در    اوست. شاعر  دیوان   به  منحصر  او   از  بود. 

به جهان گشود و991 دیده  ترقیمه  1030  ه.  در  است.  این صحیفه   وسه ه. شصت1054در    گوید  سال سرودن 
و    هفتادسالگی خود میداند. از کودکی شعر میسرود  را مصادف با  1061دیوان، سال   حاشیۀ  در  و  استساله بوده  

و شغل دیوانی داشت. او با شیوع وبا در سوگ فرزند و   میدانست  اللّسانو خود را طی  1مینمود.  تخلّص   »اظهري «
 عزیزانش مرثیه میسراید.

 
 اظهري و معاصران او

در غزل از سعدي ه.) بود.  1080شیداي فتحپوري (م.  ) و1061م.کلیم ( ه.)،  1037دورة حکیم شفایی (م.شاعر، هم
) پیروي میکند. در قطعه 77/29) و جامی (قص21/35)، انوري (قص73/10و حافظ، در قصیده از خاقانی (قص

 اظهري در استقبال از  خاقانی در: همچون مسعود سعد، اجرام سماوي با او دشمنند.  روِ انوري است.نیز دنباله
 نپیماي م چون شفق در خون نشیند چشم شب / نم آسـاي دود آه بنـدد کلّه چـون دمصبـح

 چنین میسراید:
 رخ خـراشیـده است مـاه از حالِت سوداي من /چهره پنهان کرده خورشید از شبِ یلداي مـن 

 همچو بـلبـل، نالـه از شوقِ گلِ حمراي من  /طایران قدس را باشد به هر شام و سحر  
 

 ویژگیهاي سبکی و محتوایی نسخه
حاکمیّت شیعی دورة صفویّه، تغییري بنیادین در شعر سبک اصفهانی ایجاد نمود. در این دوره با   سطح فکري: 

شاعر   یدئولوژي شالودة فکري و اوجود غلبۀ اشعار مذهبی، تنوّع موضوع نیز وجود دارد. با بررسی دیوان اظهري،  
   به شرح زیر نشان داد: عنوان و مبحث کلّیچند در میتوان  را

 و منقبت در قصاید  نعت

 
 ) 1/ 175قط(افسـانـه  ، روزگــار در شـده  اظهــري من / بــه تخلّص  کـاین است سال پنجَه قریب -1



 99/  شاعر قرن یازدهم ،ی دیوان اظهري شیرازيخطّ ۀنسخ فکريبررسی سبکی و 

 

منقبت به   26قصیده در نعت پیامبر گرامی (ص) و با    18شاعر در آغاز دیوان، پس از دیباچۀ منثور منشیانه،   
 . انتخاب آوردمضامین دیگر روي می  ستایش علی (ع) میپردازد. سپس  به مناقب سایر ائمه، ستایش پادشاهان و

نمونه براي  اوست.  خاص  ویژگی  قصاید،  براي  منتخبعنوان  ضیاءالقلوب،  ورداالابرار،  مجمع:  النّوادر، النّفایس، 
 االغنیاء.الکالم، تحفهالقلوب، ملحاالرواح، تسکینالملوك، نزهتالمساکین، افتخارالخیال، فخرتحفه
 نمونه: 

 اسـت  کـرده  کـه  آن  مکـان  و  کـون  طرازِصورت
 او جـــالِل خـــاصِ بنـــدة کیســـت کـــه دانـــی

ــی ــدِ اَعنــ ــی محمّــ ــه آن عربــ ــوّ از کــ  علــ
 

 پادشاه ،  شرع  مملکتِ  بـه  را  بنده  یـک 
 گواه  ،  جهان  جاللش  به  شد  که  شهی  آن  هست
 جباه  ،  درش  خاكِ  به  سوده،  چرخ  اَجرامِ

 ) 15تا11/13(قص                              
 آن سـروري کـه نیست بـــه دربـانیش  روا 
در   مینسـزد  کــه  خـسروي  آن 

 نـشیـمـنـش 
جـعدِ   و  جبرئیل  شهپـر  ز  قـضـا  روبـد 

 حـــور 
داشــت  کـار  بـه  بیضـا  یـِد  درگهت   بناي 
 اآنجـا که من به نـعت تـو کـردم سخن سـر

 االمیـن بــه درگـه اگــر بــاشدش مـقیم روح
 گـــر نــه فلـک بـه نطـعِ اسـاسش شود ادیم 
 خــاشــاك آستــان تــو چـون طـرّة نــسیم 
 معـمــارِ بــارگـاه تــو بــودي مـگــر کَلیــم 

قــوِل فـقیــه کــی ســزد و نـکتـۀ حکیـــم  
 ) 20و14تا8/11(قص

 ). 28) و (قط343(غزل   )،122(غزل )، 1( غزل ر.ك: 
 

 هاي دینی و اخالقی بیان اندیشه
پرداختن به مضامین دینی و اخالقی، از ویژگیهاي دیوان است از جملۀ این مفاهیم: تسلیم دربرابر خواست الهی،   

نبودن، دنبال جو  ناپایداري ثروت و منصب، دلجویی از نیازمندان در هنگام ثروتمندي، پرهیز از زخم زبان، کینه
لذّتهاي زودگذر نرفتن، عدم آزمندي به مقام و منصب دنیوي، سرخوش نشدن به هر کاري، توجّه به سن، دنبال 

قص (ر.ك:  بودن  اخروي  توشۀ  فکر  به  و  نرفتن  زودگذر  را 69عالیق  خود  شاعرانه،  نصایح  همۀ  با  شاعر  امّا   ،(
 پندناپذیر میداند:

 )129/7دیـوانۀ دیـرینه کجا قـابـلِ پند است» (غ /هل «بر اظهري اظهارِ نصیحت بود از ج 
 

   عشق
غزلیّات و رباعیّات اظهري همچون شاعران سبک عراقی بسیار دلنشین است. با وجود آنکه «قالب شعر در سبک 

تک یافتههندي  غزل  شکل  و  شده  وصل  هم  به  ردیف  و  قافیه  نخ  با  ابیات  این  منتها  غزل،  نه  است  اند» بیت 
(همان).  1394(شمیسا، است»  مصراع  بلکه  نیست  هم  بیت  حتّی  حقیقت  در  هندي  سبک  بحث  «مهمترین   .(

 مضمون غزلها و رباعیّات اظهري، عشق است و تأثیر عشق در شعر او  چندان است که خود گوید:  
عشق   نشئــۀ  خـاصیـت  گُمم  کـرده  (قص  / «آنچنــان  مَندیل»  از  قبا  و  فرق  نکنم  پا  از  سر   )3/30که 

از گلستانِ حسنِ  اظهر  است که سوادش  الهی، مجموعه غزلی  تأییدات  مَیامِن  غزلیّات گوید: «به  دیباچۀ  در  ي 
 اي است از بوستانِ رخسارة بتان رسیده» براي نمونه:، داستانی؛ و نقوطش بنفشهیوسفی
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 مناجات 
موسوم به «ارواح االبدان»   82اظهري گاه به مناجات و راز و نیاز با حضرت خداوندي میپردازد. ازجمله در قصیدة  

درگاه خود ناامید بار خداي تعالی را قسم میدهد و در آن از درگاه ایزدي میخواهد که او را از    76بیت    61در  
 ) 83نکند، همچنین به امید سفلگان وانگذارد و از معاصی او بگذرد. (ر.ك: قص 

 ) 82/50ز بحرِ غصّه بکش زورِق دلم به کنار (قص /که رحم بر من بیچاره کن به رحمت خویش 
 

 رکاکت لفظ و معنا
 تأثیر   تحت   بسا   چه  او،  شعر   در  ویژگی  این  میدهد.  تشکیل  را  اظهري  شعر  مضامین   از  بخشی  گوییهرزه  و  هزل 

است،   رایج  سبک معنی  و  لفظ  رکاکت  از  قاضی شهر، سرشار  در هجو   دیوان،  و سوم  دوم  مثنوي  است.  زمانه 
» شده  گفته  نمیگنجد.  مقال  این  در  نیز،  نمونه  براي  ادبیات،بطوریکه  در  و به    هَزْل  لحن  که  میگویند  سخنی 

باشد   داشته  ادب  خالف  و  رکیک  (همایی، مضمونی  است»  معنی  و  لفظ  ابتذال  و  پستی  و  سستی  «رکاکت، 
به هذیان1368 البتّه شاعر  اعتراف میکند و میگوید: «بعضی).  رباعیات  انتهاي   و  مقطّعات  اشعارِ  گویی خود، در 

به مرقو  نسخۀ  ترّهاتِ  از  زیاده  که  غیره  و  مثنویّات   و  بود  ملوّث  هذیان،  عبارات  به  و  ملبّس  رسوایی  کسوتِ  مه 
 طبیعت الیق   مهر پدرفرزندي،  وجود  نبود از دیوان اخراج نمود با  روزگار  این  نوشتنِ  سن، و  این  گفتگوي   موافقِ

کت رباعی  از مدار نزا14قطعه و    42شده، در  ر). باوجوداین شاعر عالوه بر مثنویهاي اشاره336ندانست» (ترقیمه 
 پردازي خود را چنین توجیه مینماید:است. وي هزل  ادبی دور شده

 عرفان
نوع عرفان سعدي است. شاعر میکوشد عرفانی که در دیوان اظهري   از  با آن روبروییم، عرفانی معتدل  شیرازي 

باشد. مضامین عارفانه در اشعار اظهري   او  تفکّر  اینکه اساس  نه  رباعیّات خود سازد  عرفان را چاشنی غزلیّات و 
 او میگوید: 1بسیار کمرنگ است.

ــا ــارفِ دری ــانِ دل ع ــه دام ــه ب ــو ک ــیر ک  مس
 

ــدفِ   ــرد؟از صـ ــان بـ ــوهرِ عرفـ ــاطرم گـ  خـ
 ) 7/15(قص                                     

 
  ). 28) و (قط343(غزل  )،122)، (غزل1( غزلر.ك:  -1

صید  تو  چشمِ  آهوي  به  جهان   شیرانِ 
آفریده تو  دامِ  خالصاز  نیست   اي 

 

تو    فرمانِ  قبضۀ  زیددر  چه  عمرو،   چه 
 )358/1زلفِ تو کشیده است خورشید به قید (ر

 

آرند اینکه  جز  به  نیست  شعرا   اختالطِ 
مرنج  رسم  این  از  نیش،  گهی  است،  نوش   گاه 

 

خلل   به  هجایت  ز  و  کمال  به  ثنایت   از 
(قط عسل  زنبورِ  به  مالقات  میلِ  ار   ) 146داري 

 

فصاحت  میدانِ  فارِسِ   فخرالفضال، 
سوز  مرتبۀ  نه  پایۀ  رضا،  حُسنِ   از 

 

زرد  شرفِ  طریقت،  پیرِ  سخن،   سلطانِ 
زنده فنا،  و  فقر  (قطدر  درد  قاعدة   ) 2و40/1کنِ 
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و   فقر  دیوان:   عارفانۀ  اصطالحات  (قطبعضی  (غ 40/2فنا:  سیمرغ:  (قص103/7)،  تجلّی:  عزلت: 1  28/85)،   ،(
 ) و... .272/4) و هجران: (غ445/7) ، خط و خال: (غ2/29)، عنقا: (قص7تا409/1)، عشق: (غ74/17(قص

 مدح رثاي کسان 
 در دیوان اظهري مدح کمتري بچشم میخورد، چراکه خود میگوید:

ــزل  ــید منــ ــهِ جمشــ ــتم درگــ  «نگشــ
  کـــس بـــه اشـــعارنبـــردم تحفـــه نـــزدِ

 

ـــن    ــاووس مسکــ ــدة کــ ــردم ســ  نکــ
ــن ــه گلخـ ــود بـ ــاعِ خـ ــدم متـ   »نیفکنـ

 ) 36و73/35(قص                              
 دارد وجود او روزگار منصبانصاحب و بزرگان رثاي  نیز مواردي  در و مدح درچند    یو قطعات  قصاید با این حال،

 : است گذاشته مایشبن  چنین ممدوحان توصیف در را خود مهارتاظهري  آنها در که
 ز فکر مـدح تـــو مسـرور، خاطـــرِ مـادح

 
ــدخواه  ــو مجــروح ســینۀ ب ــح ت ــر رم  ز فک

 ) 57/27(قص                                    
مدح میرزاتقی   در بیتی32 اي دهقصی)،  60(قص 1شاه عبّاس ثانی مدح در بیتی  85  اي قصیده  به باید مدایح او  از

و 65 صق(  وزیر همچنین67قص(   ندارد صیمشخّ  ممدوح که بیتی37ة  قصید )  مدح   در بیتی23ة  قصید )، 
پسر   رثاي به   هقصید) اشاره نمود. نیز شاعر در دو  63)، و ستایش حکیمی رمّال (قص68 صقاسماعیل سلطان (

 از این کار بیزاري میجوید:  ). با اینهمه شاعر خود را مدّاح نمیداند و 71و70قصخود میپردازد ( 
 کی  ورنه،  مینمایم  ظرافت  گاهی  سخن  «در

 ناکسـان  وصـفِ  بـه  ریـزم  خود  طبعِ  آبروِي
 

 کسـی  وصــف  کنـد  دنیـا  نعمـتِ  براي   گر 
 اللّسـان»قطع  کنم،  غیرت  گزلکِ  با  را  طبع

 ) 2و34/1(قط                                  

 شریطه
انتهاي نعتها و منقبتها و قصاید مدحی و گاه در قطعات، شریطه می آورد. «رسم شعرا این است که اظهري در 

یعنی  تأبید،  دعاي  بصورت  معموالً  کنند...  ختم  باشد  ممدوح  دعاي  بر  مشتمل  که  ابیاتی  به  را  مدحیّه  قصاید 
 ). براي مثال: 1368متضمّن معنی دوام و همیشگی است» (همایی، 

 ه تا کـه بُـود اعتبـارِ جسـم بـه روحهمیش
 عــروسِ فکــر مــرا از نـــوازش تــو قـبـــول 

 

تاج   به  فرق  افتخار  بوَد  که  تا   مدام 
رواج   تو  مدایح  از  مرا  طبع   حدیثِ 

 ) 31و10/30(قص                              

 و مفاخرة اظهري در عالم شعر و شاعري  خودستایی 
-ه  را به غرور و خودستایی سوق داد   اوت نفس و مناعت طبع،  عزّتسلّط اظهري در سرودن انواع شعر، همچنین  

 هاي خود را چنین توجیه میکند: او در دیوانش بیش از دیگرستایی، به خودستایی میپردازد و مفاخره است.
«نیســت ممــدوح، چنــانی کــه بــوَد درخــر 
ــف  وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نیـابم شخصـیزان سرایم صفت خود کـه  

ویرانی   بـود  که  ایران  در  امـروز   خاصه 
ارزانی»  ثنا  به  باشد  که  گفت  توان   که 

 ) 29و14/28(قص                              

 
  )60/19تاب زمین را و زمان را» (قصجهانعبــّاس شـه آن شـاه فـلک قـدر کـه گردید          خورشید « -1



 95-115 صص ،63 پیاپی شماره ،14  دوره ،1400  مرداد ؛)ادب  بهار(فارسی نثر و نظم شناسی سبک /  102

 
 معمولی   مفاخرة  از  بیش  خاقانی  و  انوري   چون  شاعرانی  بهنسبت  دوره  این  مطرح   شاعرانِ  جوییبرتري   «حس

 ). 1394، زادهمدرّس( است»  شاعرانه
 اظهري مدّعی است که ایران با داشتن این شاعر بر خود مینازد.

 
 

ــانی ــه هنــر، مصــرِ سخـــن را ب  «اظهــري، اي ب
 

 چون ننازد بـه خـود ایـران، کـه تـویی ایرانـی»  
 ) 14/1(قص                                         

 سخن خود را در قیاس با سخن دیگران همچون قیاس قرآن با انجیل میداند:   
 حــــــدیثِ غیــــــر در پــــــیشِ کالمــــــم

 
 چــــو انگلیــــون بــــرِ فرقــــان، فــــروتن 

 ) 73/28(قص                                          
ابن سینا در مقابل  ونقان) و کتاب 73/29او ارطیون، افضل و اعلم حکماي روم را در مقابل خود الکن میداند (قص

 ). 104/8اشعار او شرمسار است: (غ
 

 سازي تاریخمادّه
و نیز رویدادي خاص، بیش از    روضه  شاعر براي توّلد و مرگ فرزند، شاهزادگان و امیران، همچنین ساخت بنا و

اي از آنها، خود، سال موردنظر را هم که اغلب آنها را از زبانِ پیر خرد بیان میکند در پاره  تاریخ ساختهچهل مادّه
 در پی آن مینویسد. نمونه:  

 خرد را چو خوش آمد این بنا، از ذوق بـا مـن گفـت
 

 »آیـدآبـاد مـیبه خوبیهـا نشـاطکه تاریخش  « 
 ) 80/19(قص                                         

 تاریخ ساخت بنایی.1059سال 
ــرِ نوشـــت ــرد پیـ ــرِ، خـ ــاِل بهـ ــاریخش سـ  تـ

 
ــز«  ــروِ عزیـ ـــنِ پیـ ــت دیـ ــی محمّدسـ  »علـ

 ) 51/5(قط                                          
 بیگ.علی ، اعظم امیرزادة تاریخ تولّد 1038

ــه  ــه ب ــا ک ــیگفت ـــالها هم ــو:س ـــست، بگ  ُج
 

ـــه«  ـــا پـروانـ ــزمِ بقـ ــرب، بـ ــمعِ طـ ــا شـ  »بـ
 ) 57/5(قط                                          

 تاریخ درگذشتی. 1040سال 
 خمریّه

از میگساري در دیوان شاعران این دوره، از جمله اظهري،   در عصري که صفویّه بر طبل تشیّع میکوفت، سخن 
مینویسد «از عیبهاي بزرگ صفویّه، شرابخوارگی همۀ آنهایی است که شراب را در قسمتی از  فراوان است. صفا  

 ). 1371مدّت فرمانروایی خود منع کرده بودند» (صفا،
 اظهري گوید: یک بار از نوشیدن می، توبه میکند امّا در بزمی، آن عهد را زیر پا میگذارد. 
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ــدر او ــه انـ ــذارم، کـ ــاد گـ ــی فتـ ــر مجمعـ  بـ
ــیم ــاقیِ س ــتس ــف گرف ــه ک راحی ب ــُ ــاق، ص  س

ــلِ زرق ــگِ اه ــه اي نن ــاد ک ــن نه ــوي م  رو س
ــده گفــت: ــر ز خن ــبِ پ ــه ل ــایبم، ب ــه ت ــتم ک  گف

 

 خوردنـــد خـــونِ دختـــرِ رَز را مثـــاِل آّب 
 از عکــسِ حُســنِ ســاغرِ مِــی، ســاخت آفتــاب
 زیــن ســیلِ بــاده، خانــۀ زهــدت کــنم خــراب

 ات حســاب «مســتِ جنــونی و نبــوَد کــه توبــه
 ) 5تا89/2(غ                                         

 چندان   اخالقی  مسائل  و  میشد  نوشیده  شراب ،  شرع   مفتی  و  االسالم  شیخ  چشم  از  دور  به  صفوي   دربار  خود  «در
باده  رعایت شدّت  از  شاعران  از  برخی  متأسّفانه  و...  دادهنمیشد  ازدست  را  خود  جان  (مدرّسگساري  زاده، اند» 
 ). نمونه را: 1394

 کیسه چـه کـار اسـت؟ تـو ســاقیبا بختِ تهی
 

ــب  ــا رال ــاغرِ م ــی، س ــوهرِ م ــن از ج ـــز ک  ری
 ) 42/5(غ                                             

 الشّکوي بث
شکوائیّه انواع  عراقی،  و  خراسانی  سبک  شاعران  گونۀ  به  دیوان  اظهري  در  را  و...  اجتماعی   خود  هاي شخصی، 

وان این دردها و رنجها، و تآید. می هایی است که از دردها و رنجهاي شخصی و فردي ببار میشکوهآورد. گاه «می
ها و شکایتها را به دو دسته تقسیم کرد و قسمتی را طبیعی و مادي، و قسمتی را معنوي و روحی درنتیجه شکوه

 ). 1381» (دادبه،نامید
 بـــار چـرخ  تا چند خون دل خــورم از کــار و

 تـــا چنـــد جـــان کـــنم هـــدف نـــاوك بـــال
 

 بــا جــان دهــم قــرار، غــم روزگـــار چــرخ 
 از بــــخت شـــوم و گـــردش ناســـازگار چـــرخ 

 ) 21/و26(قص                                        

 کاربرد اصطالحات علمی و تعابیر 
 فلکی صورتهاي و اجرام نجومی، هايواژه و صطالحات 

 بیتی موسوم به «مطالع النّجوم» به صور و اجرام سماوي میپردازد. 60دیوان بویژه در قصیدة شاعر در سراسر 
ــد ــرجیس و عطــارد دارن ــو کــه ب  چــه ادیبــی ت

 
 در دبســــتان خیــــال تــــو ســــر صــــبیانی  

 ) 14/6(قص                                          
)،  13/ 39مراه با نشانی بیت چنین است: دوپیکر: (قصنام تعدادي از صور فلکی و سیّارات بکاررفته در دیوان، ه

(قص (قص38/ 60سرطان:  سنبله:  (قص61/10)،  خوشه:  (قص61/9)،  عقرب:  (قص61/6)،  جدي:   ،(77 /41  ،(
)، زهره: 28/117)، تیر: (قص35/33)، عطارد: (قص22/  35)، حوت: (قص 11/7)، دلو: (قص47/23خرچنگ: (قص

(قص49/28(قص ناهید:  بهرام51/26)،  (قص)،  (قص79/18:  مریخ:  (قص51/26)،  مشتري:  برجیس: 46/1)،    ،(
 )، و... .34/11)، شهاب: (قص46/5)، زحل: (قص79/18)، کیوان: (قص35/33(قص

 
 موسیقی  آالت و اصطالحات 

 ســـازبـــه مضـــرابِ اندیشـــه شـــو نغمـــه
 

ــانونِ راز  ــانی و قــــــ نجِ معــــــ ــَ  ز صــــــ
 ) 1/80(مث                                            

ــون ــنجِ چـ ــم، کُـ ـــت الـ ــد دسـ ــورم دهـ ــون  تنبـ ــزمِ چـ ــرب بـ ــاز طـ ــود سـ ــانونم شـ  قـ
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 ) 302/2(ر                                              
)، سنج: 66/27و    64/17)، مضراب: (قص 172/4و غ18/42)، ارغنون: (قص18/40و قص1/79نیز ر.ك: بربط: (مث

(قص399/2(ر قانون:  ر18/40)،  قص269/2،  (قص35/14و  رباب:  (قص  1/79ومث  33/34)  چنگ:  )،  42/ 18و)، 
(قص  (قط67/23کرنا:  دف:  (قص73/1)،  تنبور:  ر  40/39)،  مث 302/1،  قص2/13،  طوطک  کمانچه: 18/43)،   ،(

 ) و... . 18/41)، مزمار: (قص18/41)، عود: (قص18/43(قص
 ماریها و داروهابی و طب صطالحاتا

 ات از حـرصاز ضعفِ وجودت، چـو کَـه و دیـده
 

ــان اســت   ــذبِ یرق ــا در پــیِ ج ــون کاهرب  چ
 ) 69/12(قص                                          

ــر روَد ــغِ دگ ــر و تی ــرگِ دیگ ــه م ــس ب ــر ک  ه
 

 خــراشِ مــن از خنجــرِ وباســت ایــن زخــمِ جــان 
 ) 70/26(قص                                          

ر)، دهـن بلسـان: 111پ و دیباچـۀ غـزل 3)، رمد: (دیباچۀ قـص70/26)، وبا: (قص69/12، قص30/16یرقان: (قط
 ).73/5و  64/10، 13/31)، غاریقون: (قص64/9)، افتیمون: ( 69/19و   60/79(قص

 
 بازاري و کوچه عامیانه صطالحات 

 شـاعر اامّـ ،بیابیم عامیانه هاي واژه از وسیعی طیف باید سبک اصفهانی شاعران وةشی به اگرچه اظهري  دیوان در
 ت. اسرفته  بکار دیوان درنه عامیا هاي واژهبندرت  کهیطورب ،نمیدهد نشان کار این به اي عالقه چندان

 میکنـد بـر پشـتِ پـاِي خـود نگـاه  نازِ تـو کـی
 

 هر کجا بنهاد پـاِي خـود، بـه روي دیـده رفـت  
 ) 120/2(غ                                             

 آزار و آســـیبِ سرانگشـــتی ندیـــدیـــک هـــیچ
 

 در گلـــستان رخــت، گلهــا همــه ناچیــده رفــت 
 ) 120/3(غ                                             

 امچهچهـــهمـــن اظهـــري آن بـلبــــل خـــوش
 

 امپــهپــههســتند بــه تحسیـــن هـــمه، در  
 ) 387/1(ر                                              

 
 اربرد اصالحات و تعبیرات نو  

ــده ــامِ دیـــ ــرابِ ابروســـــتمقـــ  ات   محـــ
 

ــر   ــت بــ ــته مســ ـــتنشســ ــاِي  امامــ  جــ
 ) 110/3(غ                                            

ــوش ــد در گـ ــک نیایـ ــۀ کبـ ــوه را قهقهـ  کـ
 

ــداِي   ــون ص ــاهینچ ــوة ش ــرسِ جل ــذرد ج  گ
 ) 224/12(غ                                         

 نهـــــادپـــــاك تــــــرك بلندمعـــــدةآن 
 

 بـــا لشـــکر خصـــم، رو چـــو در رزم نهـــاد 
 ) 250/1(غ                                             

 ). 60/29ربایی (قص)،  با نیزه کنی روح230/4دوزي چند (غ)، ترکشِ نازِ تو از ناوكِ دل 266/1ریشان (رسینه
 

 سطح زبانی و آوایی
 موسیقی  



 105/  شاعر قرن یازدهم ،ی دیوان اظهري شیرازيخطّ ۀنسخ فکريبررسی سبکی و 

 

-نمیشناسیم که از موسیقی بی اظهري از انواع عوامل سازندة موسیقی در سخن خود بهره میبرد. «هیچ ملّتی را  
تا نیک و بدش آشکار شود» (همان). 1368بهره باشد» (شفیعی کدکنی،   با موسیقی سنجید  باید  ) و «شعر را 

هاي لفظی و معنوي سخن گفت که آید، باید از ردیف، قافیه، آرایههنگامی که از موسیقی شعر سخن بمیان می
در دیوان مورد بررسی درمییابیم که شاعر عالوه بر توّجه به وزن،   بوجودآورندة موسیقی درونی و کناري شعرند.

ادامه به نمونهردیف و قافیه، به برخی آرایه از آنها  هاي لفظی و معنوي و مباحث بیان اهمیّت میدهد. در  هایی 
 میپردازیم.  

 ردیف در دیوان اظهري و بسامد آن
التزامها و انتخاب ردیفهاي دش  وار خودداري نداشت. شمار ردیفهاي شاعر چنین است: از   بوداق در شعر خود از 

بیت   271ترانه و از    318رباعی    502مورد، از    81قطعه    221مورد، از  145غزل    502سروده ،  از  25قصیده،    83
بیت آن، مردّف است. ردیفهاي فعلی از بسامد بیشتري برخوردارند. همچنین شماري از اشعار داراي   61مثنوي  

 ند. نمونه:   ردیفِ مرکب
 رویــی، تــو خــود کنــی پیــداجــالي آینــه

 
ــالي   ــیفته ب ــویی،ش ــو م ــود ت ــی خ ــدا  کن  پی

 ) 44/7غ(                                                
ــان  ــاي پنهـ ــه داغهـ ــرده بـ ــو کـ  دِل مـــنخـ

 
ــان   ـــمِ نمایــ ــیِ زخــ ــوَد ز پــ ــننبــ  دِل مــ

 ) 501(ر                                               
)، تو خواهم 238)، کی گنجد (ر176)، دارد چشمت (ر398)، زده سر (ر 467)، است همه (ر 499با تو چراست (ر

 ).178رفت (قط
 

 قافیه
داشت: در قطعۀ   بیت فقط چند مورد اشکال قافیه10445اظهري در انتخاب قافیۀ درخور، هوشمند است. از کل  

، شاطِر.  شمس قیس رازي میگوید: «حرکت پیش از  گازُراست: نادِر،  شاعر حرف «دخیل» را رعایت نکرده    27
است. ازجمله: قافیه کردن «ناکسان، دست» را با «غیب» قافیه آورده  «تهی  217روي توجیه است». او در رباعی  

قافیه معترف است که «معادل فارسی همان ایطاي جلی است،    اللّسان» که شاعر به شایگان آمدنقطعخسان، با  
میبرند» (شمیسا، بکار  تکرار عالمت جمع  را درمورد  آن  و 1367ولی معموالً  قافیه شدن «آرزوست  ). همچنین 

 کدوست با دوست».
 

 وزن و بحر 
اند: «وزن از فتهاشعار اظهري وزنی فراخور موضوع دارد. او شعر خود را محدد به چند وزن بخصوص نمیکند. گ

اي است که در زبان رخ میدهد» (شفیعی کدکنی، ). همچنین «شعر حادثه1382فصول ذاتی شعر است» (ماهیار،
 ). با بررسی اوزان اشعار دیوان اظهري این نتایج بدست آمد: 1368
 قصاید   83اوزان

 منسرح  متقارب  خفیف  هزج رمل مضارع  مجتث  نام بحر
 1 4 6 12 17 17 26 تعداد
 1/0 4/0 7/0 14/0 20/0 20/0 31/0 درصد
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 غزل    629اوزان 
نام 
 بحر

 سریع منسرح  متقارب  مقتضب  خفیف  رجز مضارع  مجتث  رمل هزج

 1 1 1 2 3 8 132 117 173 191 تعداد
 01/0 01/0 01/0 03/0 05/0 1/0 21/0 18/0 27/0 30/0 درصد

 قطعه 221اوزان 
 متقارب  مضارع  مجتث  هزج خفیف  رمل نام بحر

 8 36 37 40 45 55 تعداد
 4/0 16/0 16/0 18/0 20/0 25/0 درصد

 مثنوي   7اوزان 
 سریع خفیف  متقارب  هزچ نام بحر

 1 1 2 3 تعداد
 14/0 14/0 28/0 42/0 درصد

 
 هاي ادبی در حوزة بدیع  آرایه

 بدیع لفظی 
چنانکه اگر الفاظ را با حفظ معنی تغییر دهیم آن حسن  م وابسته به الفاظ باشد،  الآن است که زینت و زیبایی ک«
 ). 1368همایی، » ( ل گرددیزا

 آراییواج
 )110/2سـایت سالمت» (غسـرِ سـروِ سمن /سا صامت «س»: «بریدي گر سِر زلفِ سمن

 ). 11/7)، صامت «س»: (غ89صامت «ك»: (رباعی، 

 تکرار 
 جناس 

 ) 57/1(ر   شد منهر چیز که شد به من، همان از   / شــد فـننــی آفـتِ مـن ز دیــدة پــر
  )، قامت و قیامت 13/7)، غرق و عرق (قص 380/1)، چشم و خشم (ر81/1(ر)، ملک و کلک  60/86کام و کار (قص 

 ).179/1) و َنقل و نُقلِ (غ256/1)، کین و کمین (غ440/2(ر
 سجع 

آمده   مسجّع  نثر  غزل  و  قصیده  دیباچۀ  است: در  منشیان  سبک  به  شاعر  نویسندگی  توان  نشانگر  که  است 
 دین و لمعۀ جوهرِ کالمش، صیقلِ تفرقۀ اربابِ شک و گشاي شاهدِ«پادشاهی که آیینۀ صفحۀ حسامش، چهره

تــو  رسته گِـل  و  آب  ز  وفا  گلِ   است 
نمـی ما  ضعیف  جانِ  رحـمبـر   آرد 

 

تو   حاصل  از  شده  ما  دِل  بهره   بی 
(ر تو  دل  از  واي  هزار  تو،  دل  از   ) 257واي 

 



 107/  شاعر قرن یازدهم ،ی دیوان اظهري شیرازيخطّ ۀنسخ فکريبررسی سبکی و 

 

 یقین است و از آن سپس بر مجمعِ انوارِ ائمۀ اطهار که ریاحینِ روضۀ نبوت و گلدستۀ بوستان فتوتند... .»  
 بدیع معنوي 

 این ممتاز و عالی هاي بیشتر جنبه  و هندي نیست  سبک زدةابتذال  گونۀ از  هاي معنوي در دیوان اظهري آرایه
نمودار سبک دیوان  این  زبردستانه از است؛ در  استفادة   پخته، حال درعین و روان زبان ادبی، صنایع  از جمله: 
بکارگیري  و تشبیه  در تازه ظرفیّتهاي کشف   در مردم فرهنگ از گیري بهره و کنایات هنرمندانۀ استعاره، 

 :میگردد ارائه نمونه شواهدي  پردازي. براي مضمون
 مراعات نظیر 

 تضاد
 )468/1ي تو فتاد (رگداجهان بود،  شاهِگر  /اي سرو، به هر سر کـه هـواي تو فتـاد 

 )77/25که حسرت شکرش آب آورد به دهان (قص /است  شیرینو   تـرشخنـده، مگـر گلش به شکـر
 نما متناقض 

 )214/1(ر چاشنیِ قند، نمکنشنیده کسی  /لعلِ لِب شیـرینِ تــو شـورآمیز اسـت 
 )130/7(غ اي کـه شیرین است؟نمکی دیدهتو اظهري،  /هزار دل، نمکِ آن لـب از حالوت سوخـت 

 
 لفّ و نشر 

 )169/2ناله نباشد (غکاین سوزَد و آن گرید و یک  /مـن ســوختۀ آتـشِ پـــروانــه و شمعـم 
 ).277/5نیز ر.ك: (قص

 اغراق 
 امّـــم   امّـیـــد  رشتــــۀ  گسلــد  جـــــان  از                    آژنـــگ  تــــو  ابـــــروي  چو  درآیـــــد  خشــم  از

 )55/15قص(  را
 تلمیح

  تلمیحات غنایی

 )55در خـاطرِ محـمـود، گـلِ شوقِ ایـاز (ر /بگذشت بسی بـهـار، پــژمرده نـشد 
 

نیـکوییدر   بینمت  کـه  صفتی   هـر 
گـر    بـازيگر   گــر  کبوتـري و   کبکی، 

 

گر    شیري گر    گر  پلنگو   یی آهو، 
گر  شاهینگر   گر  تذرو،   ) 24(ر  تیهویی، 

 

آشوبد روزگار  تو،  سیهِ   زلفِ 
کنی  که  خونها  کردنِ  نهان  بهرِ   از 

 

کوبد  هم  بر  خلق  جانِ  تو   مژگانِ 
(ر روبد  را  زمین  عقب  از  تو   )69گیسوي 

 

داري  گلگون  پشتِ  به  جا  و   «شیرینی 
تو که  بُوده  کی  تو  تصرّفِ  به   لیلی 

 

جگر  بسی  داري فرهادصفت،   خون 
مجنون   هزار  دشتی،  هر  (ردر   )418داري؟» 
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 تلمیحات اساطیري 
 و پهلوانان  ،منفی و مثبت تهاي شامل شخصیّ ص:اشخا ) 1.  کرد تقسیم  هدست سه به  باید را اساطیري  تلمیحات

ار:  ابز)  2...   کسري و رستم، جمشید، زال،: فریدون، پرویز، ضحّاك، بیژن،  مانند ایرانی حماسی و اساطیري  شاهان
 غ، رخش، هما.سیمر ه مانندویژ موجودات ) 3، خدنگ، سوفار، ببربیان، فسان و... گرز مانند

 ) 73/15شکر اَلوا کند در کامِ بهمن (قص /افـغــانیِ زال  چـه سـود از آنکه تلخ 
 )10/1بیجَن ز سرِ تطاوِل فتنه نشست (قط /چون رآیـتِ رستـمی بــه عیّــوق رسیــد  
 ) 29/1از حالتِ فقرِ ما خجل کاووس است (ر /از حـلقــۀ عیـشِ مــا الــم مأیــوس اسـت  
 

 تلمیح اشخاص 
 نــد سخن، لبِ طبعـم ز ذهن بطلمیوسک /«دهــد خبــر سرِ کِلکم ز فکـرِ افـالطون 

 ) 25و19/24خطوطِ خامۀ من، عینِ حفِظ جالینوس» (قص /سواد نسخۀ من، لبِ حکمتِ بقراط 
)، جــالینوس: 80/14)، افالطــون: (قــص67/27)، ســحبان: (قــص1/4)، ســبکتکین: (غ96/2ر.ك: (ارطیــون: (قــط

 ).44/35(قص )، بهلول:64/23)، قارون: (قص19/27)، دقیانوس: (قص19/24(قص
 

  تلمیحات دینی
 اظهري به نام و القاب پیامبران و اشخاصی که در تاریخ دینی حضور دارند، تلمیحاتی دارد. مانند: 

ـــرد ز عــالم چنــین کــه زد  بیــرون خبــر کــه ب
 

ـــما  ــریفِ انّـ ــاحِب تشـ ــاكِ صـ ــبِ چـ  در جیـ
 ) 3/10(قط                                            

 ز مجلســی کــه زلیخـــا شــبِ وصــال آراســـت
 

ــوخت   ـــان س ــرِ کنع ــمِ پی ــنیِ چش ــراغ روش  چ
 ) 88/5(غ                                             

ــب ــه ل ـــه در ت ـــا نهـفـت ــان مسیـح ــزار ج  ه
 

ــاه»   ــن چ ــده در ب ــان فکن ــف کنع ــزار یوس  ه
 ) 57/6(قص                                           

(قص قص9/ 82ادریس:  (غ50/51و  یعقوب:  (غ103/3)،  زلیخا:  و  یوسف   (غ117/7)،  نوح:  سلیمان: 424/6)،   ،(
ابراهیم: (قص69/5)، عیسی: (قص78/3(قص و  اسماعیل  اسکندر: 458/2)، موسی: (غ30/8)، خضر: (غ68/2)،   ،(
(قص  )،50/56(قص (قص50/32آسیه:  هاجر:  (قص33/ 50)،  ساره:  (قص50/32)،  مریم:  قارون  82/17)،   ،(

 ) و ... . 556/1(غ
 

   حسن تعلیل
اصطالحی بالغی و صنعتی از جملۀ صنایع بدیع معنوي، به معنی زیبا و هاي پرکاربرد اظهري است. «یکی از آرایه

 .) 1391است» (دادبه، هنرمندانه آفریدنِ علت در سخن ادبی
 نشسـت  اغیار  بـرِ  در  بُتم    چهرهوفایی یار: «گلدر بی

 دهـــر گلشـــنِ در کـــه کـــرد نتـــوان مـــنعش
 

ــر  ــشِ بـــ ــرتم آتـــ ــت زار دِل، غیـــ  نشســـ
ــل ـــود گ ــه آن از ب ـــوي  ب ــار پهل ـــشست» خ  ن

 ) 126ر(                                                
   ) 275/2ر( است پـوشیـده  سیـه تو عشـقِ ز تو خاِل / است شده  برآشفته تو شـوقِ ز تو در سیاهی خال:  زلفِ



 109/  شاعر قرن یازدهم ،ی دیوان اظهري شیرازيخطّ ۀنسخ فکريبررسی سبکی و 

 

برخاست   زعفران   چـو  حـریـمت  طرفِ  گیـاهِ  /   زرد  رخِ،  اظهري   تو  کوِي  به  سود  که  بس  در زرد شدن گیاهان: ز
 )156/7(غ

 اسلوب معادله
 )113/2همیشه ماِل توانگر نصیبِ خویشان است (غ /فتـاد در کِف مـژگان هر آنچـه دل انـدوخــت 

 )115/2در چمن بادِ صبا محبوسِ دامِ سنبل است (غ  /طــایـران را ذوق هســت و همـّتِ پــرواز نـیــست 
 )119/8کردن است (غبلبالن را شیوه در گلزار، افغان  /هــاسـت در گلـستـانِ رُخــت، مــرغِ دلـم در نـالــه

 آمیزي حسّ
خـاطر  حرفِ  از  فیـض  رب  جـوییچـه  یا  رسد،  دل  بر  شیرین   /ام  است که  دشنامی  زهرِ  ذوقِ  ز  جانم  کامیِ 

 )118/2(غ
 ) 772/13بانگِ نوایم (قصبـلبل فتـد از نـالـه، ز گل /طــوطـی رَود از هـــوش، ز شیـــرینـیِ نـطـقم  
 

 سطح لغوي 
 ها و اصطالحات عربی کاربرد واژه

همچون زیبق، جوسق،   عربی نوسأنام کلمات  بین از را هاقافیه از بخشی خود  عصرانهم به شیوة اظهري گاه 
سرمق، خرق، عقعق، لقلق، دق، یلمق، جوزق، قرطق، بهق را قافیه قرار داده است. شمیسا میگوید شاعران سبک  
از منوچهري) زبان خود را ادبی و فاضالنه  از لغات غیرمعمول عربی میخواهند (البد به تقلید  با استفاده  هندي 

و ترقیمه صنعت   هاي عربی در دیباچهشاعر با بکار بردن واژه  ).304شناسی شعر، شمیسا: صنشان دهند (سبک 
می یگانهسجع  ثناي  دلگشاي  مفتاحِ  به  سخن  خزاین  ابوابِ  «افتتاحِ  نمونه:   شیرازهآفریند.  که  مجموعۀ اي  بندِ 

و چمن جهانکاینات  مصباح  به  معانی  شواهدِ  ابصارِ  انجالي  و  است  حیات  سرابستان  انوارِ  پیراي  و  آراي  عنایت 
 ر).1طلیعۀ کشورگشاي صبحِ هدایت، پادشاهی که مالکِ عالمِ ملکوت و صاحبِ سریرِ جبروت است و...» (دیباچه 

 
 هاي دشوار و مهجور کاربرد واژه

 )  4/24(قص المساسماِل کـرد تــأثیـرِ فلـک، کسبِ علـوم فکـرتـم    سوخت جاِن مشتري، از گوش
نردبان   سُلَّم:  (قص38/44(قصنیز:   مس  نحاس:  (قص4/25)،  آواز  خشف:  نادان 5/56)،  سخت  بلهُم:   :(

اي مدوّر براي رصد )، زایجه: لوحه10/29)، اُجاج: تلخ و شور (قص 73/15)، الوا: رُستنی بسیارتلخ (قص12/26(قص
(قص سیارات  (قص59/39مواضع  زجاج: شیشه  (قص10/14)،  بَقم: چوبی سرخ  گر10/18)،  رگهاي  اوداج:  دن )، 

 ).185/3گر (قط)،کالل: کوزه10/18(قص
 

 برخی نکات امالیی و نگارشی 
  است.در همه جاي دیوان به این صورت آورده کاربرد خواست (نادرست) و خاست (درست):   -

 )19(قطبرخواست هزار دجله عرق، از جبینِ جان   /مرا ز شرمِ تهی بازگشتِن کفِ طبع 
 ).33/2)، برنخواست (قص156)، برخاست (غ94(ر)، برخاست 116برنخاست (غ

 
 غلط امالیی
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 )  26/8است (قط دل  کارِ، نتوان گرفتن  سهل؟ کنم چه /مگیــر  خورده غـرض به نمودم عـرض خود حاِل
 ) 8/ 29که یکی تیرِ شهادت به غلط نندازد ( قط /و بزرگ خورد  صد گواه است مرا هر طرف از 

 ) 114/2اسـت ( قط قـی ز  کسـافتی مقامش در /مــنــزل  مـیـکنــد کـــه جــــا هـــر مـست 
در کلمات مختوم به «ه» بیانِ حرکت هنگام اضافه شدن به نشانۀ جمع فارسی«ها»، حذف «ه» بیان حرکت:    -

 حدف میشود. 
 ها ): نکتـه44/35که هست عاقلِ دیوانگان، بجز بهلول (قص /خـرد  کتهــاي طبـــعِ جنونی بـه نمرا اســت 

 ها): دیده182/4دیدهاي انجمِ افالك، حیرانِ تو شد (غ /برنمیگیـــرند یـک ساعت نظر از روي تو 
 

 کاربرد (ه بیان حرکت)، با وجود آمدن واج میانجی: -
 ): سفلگان 82/54مگذار (قص گانسفلهز بـهر رزق بـه امّید  /مکن ز درگه خود ناامید در همـه عمر 

 
 هاي پس از آن (مّتمم):اّتصال حرف اضافۀ «به» به ابتداي واژه -

 )75/11دیار باشد (قصبهر صد فتنه  /ات چو جنگ جویند خیل مژه
) ،بته: به  75/5)، برنگینی: به رنگینی (غ75/1خدنگ (قص  )، بخدنگ: به75/24نیز: بروزگارت: به روزگارت (قص

 )75/6ته (غ
 کاربرد ج بجاي چ: -

 ) 62/19از باده چو خورشید قیامت سوزان (قص جهره /ریـــز غمزه از فتنه چو شمشیر شجاعت خون
 ).62/21نیز: جنان: چنان (قص

 کاربرد «ك» بجاي «گ»:   -
): 90/3اسـت (غ  دل  در آتـش، کلخـن صـد نظر، در کل  چمن  صد  /دیده خرّم از وصال و سینه سوزان ز اشتیاق  

 گل، گلخن
 ).90/4ر)، سرکشته: سرگشته  و سرکردان: سرگردان (قص249پ)، کوش: گوش ( 274نیز: بانک: بانگ ( 

 
  اخباريکاربرد «می» بصورت پیوسته به فعل ماضی استمراري و مضارع   -

 )11/21ها نگاه (قصاز هوِل کبریاي تو در دیده / میـشودهنگام دیدن تو سراسیمه 
 )13/26میشود صد مدّعا ظاهر ز هر ایماي من (قص /زبانم جـــز فالطــون خــرد  نمیـفهد کس

 
 ساز و «ب» مضارع ابتداي فعلها: منفی  »ن «جدانویسی   -

 )74/19قص( نیــابد لبــم همزبــان جــز انیـن  /فـغــان  جـــــز آشنـــا دلـم بیند نـه
 ) 182/7زبان صد بلبل از تأثیرِ افغانِ تو شد (غبی / بـه بنداظهري در بـاغ بهـرِ خـاطر ِگل لب 

 
 خراسانی سبک ویژگیهاي از گیريبهره

 استفاده از شکل کهن حرف اضافۀ «اندر» بجاي «در»  -
 ) 51/21بار (قصدر زمانی که حُسام تو شود آتش/نـظر دشمنت آیــد چــو بـهشت  انـدردوزخ 



 111/  شاعر قرن یازدهم ،ی دیوان اظهري شیرازيخطّ ۀنسخ فکريبررسی سبکی و 

 

 
 استفاده از صورت کهن افعال:   -

 ) 13/ 55کـز تیغِ تو جوید بلدي، راهِ عدم را (قص /پیش   همی پـاي نهدزان خصــم به رزم تـو، 
 )74/7(قطشدي  بهرام منزِل تا ورنــه / کار پیِ هنوزش معمار هست 
 

 کاربرد ضمیر اشارة «آن» بشکل پیوسته به اسم بعد از خود:   -
 ) 284/2چـون زلـفِ سـیاه سرگذارم بــه بــرت؟ (ر /که  از  روزِ  سفید  آنــزمان یا رب شود 

 
 نویسی «را» با واژة بعد از خود:  پیوسته -

 )446/1ر خاك کشید (رجان را سرِ گیــسوِي تـو بـ / ات ز سـیـنـۀ چاك کشـید مژهدلرا 
 

 بکار نبردن «اي» نکره در سراسر دیوان:   -
 ) 17/ 1زیـن گیـا فـرستـادم (قط دستـه / بـــه بـــرِ یاسـمیـنِ آن گـلشــن 

 )1/18بهـرِ شاه و گدا فرستادم (قط /چـنــد از نسیـجِ سخن  قطعه 
 : مستقل و  جدا نویسی کلماتسرهم -

 ) 75/5غ(دست تــو را هنوز غرور نگارهاست  /کَفَـت  بـه رنگیـنیِ نـمانــد خـــون  یکقطــره
 )75/6غ( در هــر خـــرام بـــر سـر راهت نثارهاست  /خـــویشتـن   پــــاِي بـه تهِ کــن نگـــاه یــکره

 
 سطح ادبی (بیان) 

میرود»   سخن  هنري   گوناگون   هاي شیوه  به  اي اندیشه  بازنمود  و  بازگفت  چگونگی  از  آن  در  است که  دانشی  «بیان
 ضمن در  حال  اقتضاي  به صنایع بیان  اشعار، هتوجّ قابل زیبایی درکنار اظهري شیرازي  دیوان در).  1373(کزازي،

 . براي نمونه: دارند سادگی به گرایش سبک هندي، شعري  عتصنّ از دور به و دنیآمی کالم
تشبیه   دیوان  درتشبیه:    او دیوان در  رفته اربک  تشبیه انواع بررسی در .دارد باالیی بسیار بسامداظهري 
. براي  است  بدیع تصاویر آفرینش براي  خود  پیرامون محیط در  شاعرانه  تدقّ حاصل تشبیهات اغلب که درمییابیم

 نمونه: 
میماند کربال  دشتِ  به  تو   «کوي 
میماند دعا  محرابِ  به   ابروت 

 

بال    طومارِ  به  تو   میماندزلفِ 
قبله گلِ  به  (رچشمت  میماند»   ) 60نما 

 
 تشبیه بلیغ  -

 )110/1بدین خوبی بمانی تا قیامت (غ / سروي به قامت، گلستانی به رخ
 ) 157/5هست (غ  چاهِ ذقنیدر راِه دلم، خوف ز  /بــاك روَد جــــانــــبِ اقـلـیـمِ جمـالـش بـــی

 ).355/2)، کعبۀ رُخ (ر350/1)، دُرجِ دهان (ر285دل و دام حلقۀ مو (ر)، زنجیر بال، مرغ 62/2نیز: پیراهنِ دل (ر 
  تشبیه تفضیل:-

 ) 2/ 161(غقدّ تــو چــو ســرو است ولی سروِ روان است  /گه از جاي نجنبد سروِ چمنی هیچ 
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 )277/4(غانـد از آفتاب بهتر و از مه زیاده /کمتر ز آفتـاب ندیدیم گلرخی 
 ) 1/ 373شرمنده ز روي تو مـه از عـارضِ زشـت (ر /سرشت اي حور طوبی ز قدِ تـو خجل

 تشبیه مضمر:   -
 ) 277/5اند (غهنـدو که دیده است که در کعبه زاده /خال سیــه غریب فتــاده است بــر رخـت 

 )110/2خورشید سفیدرنگ و او گلگون است (ر /یـارِ مـن از آفتــاب، زیـن فرق شـود 
استعاره در اشعار اظهري با بسامد بیشتري دستمایۀ شاعري قرار میگیرد. «فضیلت استعاره در این است استعاره:  

تازه صورت  را  بیان  میتواند  لحظه  هر  در  (عبدالقاهر که  شود  حاصل  نتیجه  چندین  واژه  یک  از  و  ببخشد  اي 
 ). 1366شفیعی کدکنی، جرجانی، به نقل از 

 
  استعارة مکنیه  -

 )78/20افشان است (قصخیامِ جاه تو بر چرخ، دامن /؟  فلک ز غــصّه، سحر جیب خویش چون ندرد
   ) 77/33به خدمتت چوگان (قص قــدِ خمیدة گردون  /از درت رنجه  جبین سادة خورشید

 ) 282(ر مانَد گل و الله را از آن، باز دهان / صبا وصفِ جمالت گویددر باغ، 
 مجاز  -

یر ما وُضِعَ له)، به عالقۀ مشابهت با معناي حقیقی استعاره کاربرد لفظ مفرد یا مرکب است در معناي مجازي (= غ 
ه معناي  اي که ذهن را از معناي حقیقی (= اصلی = زبانی = ما وُضِعَ له) منصرف، و متوجّ(= زبانی)، همراه با قرینه 

 .مجازي کند
 )336/1از وصفِ ز حد، بیرونت (ر قلمعاجز  /افـــزونـــت وقت جهان ز حُسنِ روزخوش

 ها به عالقۀ آلیّه. مردم جهان است به عالقۀ محل به حال (محلیّه)، قلم مجاز از نوشته جهان مراد
 کنایه -
 خــون کرديجـــان همــه را جمــع بـــه هــم،  /بستۀ دامِ زلفت افزون کردي دل  
 )344وشــانِ دهــر، قــانــون کردي (ربــر مــاه /ما به ظلم، سهل است امّا  بردندل  

)؛ در مغزِ  عدوي تو نهد خوابِ گران را: کنایه از ایجاد 146نیز: ز پا افکندن: کنایه از خسته و درمانده کردن (ر
)؛ صحیفه را در خون نشاندن: 2/121)؛ در آب و گل نبودن: کنایه از وجود نداشتن (مث60/43اندیشۀ مرگ (قص 

 ). 165ه از گرفتار بودن (رانگیز  نوشتن؛ پاي در گِل داشتن: کنایکنایه از سخنان غم
 تصویرآفرینی در ویژگی ظاهري یار  -

دید و معشوق او را بروشنی و زیبایی مجسّم نمود: نرگسش   77توانایی شاعر را در توصیفگري میتوان در قصیدة  
،  سیاه، لؤلؤ دندانش عقد ثریّا، لبش گوهر شاداب، ذقنش چاه کنعان، سهی قد با گردنی بلند، موي میان، لعل لب

 غنچۀ شاداب و... است.
 ) 77/2نمـوده عقـِد ثـریّـا ز لؤلؤِ دنـدان (قص / فشانده قند مکرّر، ز حقّۀ یـاقوت 

بـــر رســم وفـــا مــی  مـــاه«آن    آیـــد کــه 
میگردد  روان  کعبه  سوي  به  کس   هر 

 

می  گدا  جانبِ  که  است   آیدشاهی 
کعبه می  آن  ما  به  خود  پاِي  (ربه   )274آید» 
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 ) 77/28ز پنـبــه نــرم و ز جـان نـادر و ز دُر، رخشـان (قص /چـو آب، صاف و چو گل، تـازه و چو نقـره، سفید 
 )120/6ش بسـاطِ عالَمی آن شوخ، بر هم چیده رفت (غخـو /کرد از رخ، روز و از گیسو، شـب از ابرو، هـالل 

 
 گیري نتیجه

(هندي)     سبک اصفهانی شاعران ةشیو به نیمۀ دوم قرن یازدهم ۀناشناخت شاعران از یکی بعنوان اظهري شیرازي 
ازاست پرداخته آزماییطبع به پرکار،  قریحهخوش شاعر این ةدربار آنجاکه.   وي  دیوان در هنچآ جزی  العاطّ و 

یا    1061حدود  ه. تا  991تاریخهاي او از  ها و مادّهاز میان سروده  را او حیات زمان، بنابراین  نیست دست در ،آمده
کتابخانۀ   یخطّ نسخ بخش در 377 ةشمار با که است فردربمنحصاي  نسخه او  دیواندانست.   کمی پس از آن باید

 502 قطعه،  221،  قصیده  83،  غزل  629 شامل نظردمور ۀنسخد.  میشو نگهداري  مدرسۀ عالی شهید مطهّري 
-قریحه و توانا بوده  شاعر میتوان نتیجه گرفت که او شاعري خوش بررسی دیوان این از.  استمثنوي    7  و رباعی
 :آمد بدست  نتایجاین  ادبی و زبانی فکري، سطح سه دراست. 
هستند. با   وي   اشعار  در  اصلی  درونمایۀ  تاریخ، سهعاشقانه، مذهبی و مادّه  موضوعات  محتوا،  نظر  ي: ازفکر سطح

 بهسبک اصفهانی   شاعران از   یکی عنوانب او، ه توجّ نیز ، ودیوان شعري  قالبهاي  عتنوّ ها وفراوانی سروده  به هتوجّ
 اصطالحات ،تملّق عشق،،  دینی و اخالقی مضامین  میتوان خود،  از پیش سبکهاي  اشعار مفاهیم از پیروي  لزوم

 .کرد مشاهده او  دیوان در را عامیانه باورهاي  و موسیقی ی،طبّ نجومی،
 در عربی نیز و عامیانه هاي واژه  وفور  سبک اصفهانی شعر  ویژگیهاي  از یکی اگرچه لغوي  بخش ی: درزبان سطح
 انواع و  تکرار آرایی،واج  آوایی، بخش در  .میشود  مشاهده اظهري  شعر در  کمتر خصیصه این ت،اس شاعران    اشعار

اندیوانند این در لفظی بدیعة  حوز در ادبیۀ  آرای پربسامدترین جناس  مفهوم با متناسب و خاص اوزان تخاب. 
 از نیز ،است قافیه مفهوم  کمال  و شعر غناي  موجبکه   طوالنی فعلی ردیفهاي  بکارگیري  و  اشعار در نظر مورد

 ت. اوس اشعار ویژگیهاي 
 و  عالی  هاي بیشتر جنبه  و  هندي نیست سبک زدةابتذال  گونۀ از هاي معنويدر دیوان اظهري آرایهی:  ادب سطح
 حال درعین و  روان زبان ادبی، صنایع از جمله استفادة زبردستانه از است؛ در این دیوان نمودار سبک این ممتاز
 در مردم فرهنگ از گیريبهره و کنایات هنرمندانۀ استعاره، بکارگیري  و تشبیه در تازه ظرفیّتهاي  کشف پخته،

، آن از  پسو کنایه است.    اهآن انواعو    استعارهو  تشبیه  اظهري  صور خیال در اشعار    بسامد باالترینپردازي.  مضمون
نظیرو    تلمیح هاي آرایه اداررا    ردبکار نبیشتری  مراعات  دیوان  د.  در  موجود  استعارات  کلیش اظهري غلب   ايه، 

هاي  ه در دیوان شاعران پیشین نمونبسامد تلمیحات غنایی شاعر بیشتر است. صور خیال اشعار اظهري    وهستند  
 .استده کر کترنزدی خراسانی سبک شاعران تصویرآفرینی ةشیو به را ، شاعرویژگی این فراوانی دارد. رعایت

 
 نویسندگان  مشارکت

دانشگاه آزاد   انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  در  مصوب  فارسی  ادبیات  و  زبان  دکتراي   دوره  نامهپایان  از  مقاله  این
  طراح  و داشته  عهده بر را  نامهپایان این راهنمایی اصغر دادبهآقاي دکتر . است شده استخراج کاشاناسالمی واحد 

  متن  تنظیم  و  هاداده گردآوري  در رساله این  پژوهشگر عنوان بهنوحی سرکار خانم رعنا . اندبوده مطالعه این اصلی
زاده  .  اند  داشته  نقش  نهایی   راهنماییهاي  و  هاداده  تحلیل  و  تجزیه  به  کمک  با  نیزآقاي دکتر عبدالرضا مدرس 
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  سه   هر  مشارکت  و   تالش  حاصل  مقاله  محتواي   تحلیل  نهایت  در.  کردند  ایفا   را  پژوهش  این  مشاور  نقش  تخصصی،
 .است بوده پژوهشگر

 
 قدردانی  و تشکر

-زاده و دوست عزیزم خانم زهرا مرتضیام، دکتر اصغر دادبه و دکتر عبدالرّضا مدرّسدر پایان از استادان فرهیخته
 پور صمیمانه سپاسگزارم. 

 
 منافع  تعارض

 حاصـل و نرسـیده چـاپ بـه  خـارجی  و  داخلـی  نشریه  هیچ  در  اثر  این  که  مینمایند  گواهی  مقاله  این  نویسندگان
 تحقیـق  ایـن  .دارنـد  رضـایت  و  آگـاهی  آن  انتشار  به  نسبت  ایشان  و  است،  نویسندگان  تمامی  پژوهشی  فعالیتهاي 

 گـزارش  مسـئولیت.  اسـت  نگرفتـه  صـورت  تقلبـی  و  تخلف  هیچ  و  شده  اجرا  اخالقی  مقررات  و  قوانین  کلیه  طبق
 ذکر  موارد  کلیه  مسئولیت  ایشان  و  است،  مسئول   نویسنده  عهده  به  پژوهش  مالی  حامیان  و  منافع  احتمالی  تعارض

 .میگیرند عهده بر را شده
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