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 (بهار ادب) 

 چکیده:
«مهر و مشتري» اثر عصّار تبریزي، یکی از شاعران توانمند قرن هشتم   منظومۀزمینه و هدف:  

اثر همچون سایر منظومه این  تأثیر  هجري است.  هاي غنایی قرن هفتم و هشتم، اگرچه تحت 
شیوة شاعري نظامی سروده شده، خالی از خالقیّتهاي فردي شاعر نبوده است. این منظومه علیرغم  

شاعر، چندان مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته است. در   گیداشتن شهرت نسبی در زمان زند
 این مقاله ضمن معرّفی این اثر، ویژگیهاي زبانی و ادبی آن بررسی شده است. 

اي با رویکرد توصیفی تحلیلی  این پژوهش به روش گردآوري اطالعات کتابخانهروش مطالعه:  
 ومۀ مهر و مشتري است.  انجام گرفته است. جامعۀ آماري پژوهش تمام اشعار منظ

منظومۀ مهر و مشتري در قالب مثنوي و در بحر هزج مسدس محذوف سروده شده  ها:  یافته
صدایی، تنسیق صفات، تتابع اضافات،  حروفی، هم است. انواع مختلف جناس، تکرار واژه، تصدیر، هم

ر سطح لغوي در  اعنات و طرد و عکس بکار رفته که موسیقی درونی شعر را افزایش داده است. د
این منظومه لغات و ترکیبات عربی، لغات و ترکیبات نجومی و ترکیبهاي  نوساخته، بسامد باالیی 
دارد که بنظر میرسد در کاربرد این اصطالحات تحت تأثیر خاقانی و نظامی است. در سطح ادبی،  

آرایه پربسامدترین  از  تلمیح  و  مصرّحه  استعارة  تشبیهی،  اضافۀ  ب تشبیه،  این هاي  در  کاررفته 
منظومه است. تشبیه و استعاره متناسب با روح غنایی اثر بکار رفته است. ایهام تناسب نیز اغلب  

 با نام شخصیتهاي داستان بوجود آمده است که رنگ تصنّعی به شعر داده است. 
سرایی نظامی نظر دارد عصّار تبریزي چون شاعران همعصر خود به شیوة داستانگیري:  نتیجه

ابتکارات زبانی خویش نیز است. ویژگیهاي زبانی و ادبی بکاررفته در اثر چون   اما داراي برخی 
دهندة توجه عصّار تبریزي به شیوة کاربرد لغات عربی، اصطالحات نجومی، تشبیهات حسی نشان

استفاده از کلمات و ترکیبات عربی، کاربرد ترکیبات بدیع، استفادة فراوان   ت. شعرسرایی نظامی اس
هاي بارز سبکی هاي ادبی، وارد کردن اصطالحات نجوم، موسیقی، شطرنج و ... از نشانهاز آرایه

 این منظومه است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The poem "Mehr and moshtari " by Assar 
Tabrizi is one of the most powerful poets of the eighth century AH. This work, 
like other lyrical poems of the seventh and eighth centuries, although written 
under the influence of military poetic style, was not devoid of individual poetic 
creations. This poem, despite having a relative reputation during the poet's 
lifetime, has not received much attention from researchers. In this article, while 
introducing this work, its linguistic and literary features have been studied. 
METHODOLOGY: This research has been done by library method with 
descriptive-analytical approach. The statistical research is all the poems of 
Mehr and moshtari. 
FINDINGS: The poem "Mehr and Jupiter" has been composed in the form of 
Masnavi and in the sea of Hazj Masdas. Different types of puns, word repetition, 
conjugation, consonants, consonants, adjectives, adverbs, adverbs, and 
rejections and photographs have been used to enhance the inner music of the 
poem. At the lexical level in this system, Arabic words and compounds, 
astronomical words and compounds, and newly created compounds have a 
high frequency, which seems to be influenced by Khaghani and Nezami in the 
use of these terms. At the literary level, simile, metaphorical addition, explicit 
metaphor, and allusion are some of the most common arrays used in this 
system. Metaphor and metaphor are used in accordance with the lyrical spirit 
of the work. The ambiguity of proportion is often created by the names of the 
characters in the story, which give the poem an artificial color. 
CONCLUSION: Assar Tabrizi, like his contemporaries, thinks in the style of 
military storytelling, but also has his own linguistic initiatives. The linguistic and 
literary features used in the work, such as the use of Arabic words, astronomical 
terms, sensory similes, etc., show the attention of Assar Tabrizi to the style of 
military poetry and the Azerbaijani style. The use of Arabic words and 
combinations, the use of novel combinations, the extensive use of literary 
arrays, the introduction of astronomical terms, music, chess, etc. are obvious 
signs of the style of this system. 
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 قدمه م
هاي شفاهی پردازان قصهایرانیان بوده است. وجود گوسانها که داستان  سرایی از دوران باستان مورد عالقۀداستان

دهندة میزان توجه ایرانیان به این نوع  بودند از طرفی و تنوع داستانهاي حماسی و عاشقانه در ایران باستان، نشان
ون زال و رودابه، ادبی است. داستانهاي عاشقانه یکی از انواع داستانهاي رایج محسوب میشده است. داستانهایی چ

بیژن و منیژه، فرنگیس و سیاوش که در شاهنامه یاد شده است، وامق و عذرا که اصلی یونانی داشته و در زمان 
انوشیروان به فارسی میانه برگردانده شده است و ویس و رامین به زبان پهلوي نمایانگر رواج و رونق این نوع ادبی 

م نظم داستانهاي عاشقانه با شاعرانی چون عنصري و فخرالدین اسعد گرگانی در ایران باستان بوده است. پس از اسال
آغاز شد و با نظامی گنجوي به اوج رسید. پس از نظامی در دو قرن هفتم و هشتم، شاعران بسیاري داستانهاي  

رایندگان عاشقانه را به نظم کشیدند. امیرخسرو دهلوي، خواجوي کرمانی، سلمان ساوجی و عصّار تبریزي همگی س
گیري کار یی و یا دنبالهسرایی در این دوره تا حدي متأثر از کار نظامی گنجهداستانهاي عاشقانه هستند. «داستان

هایی دست زدند» (تاریخ ادبیات ایران، سرایان این دوره خود نیز به ابتکارها و تازهو شیوة او بود، درعینحال داستان
سرایی عاشقانه در شعر شاعرانی چون جامی، اهلی شیرازي،  م نیز داستان). در قرن نهم و ده82-81صفا: صص  

 هاتفی خرجردي و غیره به شیوة قرن هفتم و هشتم ادامه یافت.  
از منظومه تبریزي چون شاعران منظومۀ «مهر و مشتري» یکی  نه چندان مشهور قرن هشتم است. عصّار  هاي 

ارد اما داراي برخی ابتکارات زبانی خود نیز است. همچنین از نظر  سرایی نظامی نظر دهمعصر خود به شیوة داستان
سبکی از آخرین پیروان سبک آذربایجانی محسوب میشود. استفاده از کلمات و ترکیبات عربی، کاربرد ترکیبات 

بارز سبکی هاي  هاي ادبی، وارد کردن اصطالحات نجوم، موسیقی، شطرنج و ... از نشانهبدیع، استفادة فراوان از آرایه
این منظومه است. هدف این مقاله بررسی ویژگیهاي سبکی منظومۀ مهر و مشتري است. ازاینرو ویژگیهاي سبکی 

 این منظومه در دو سطح زبانی و ادبی بررسی و تحلیل شد. 
ک سؤال اصلی پژوهش این است که با توجّه به ویژگیهاي زبانی و ادبی منظومۀ مهر و مشتري، ویژگیهاي کدام سب

یافته در منظومۀ در این اثر بارزتر است؟ فرضیۀ پژوهش نیز چنین تعریف میشود: ویژگیهاي زبانی و ادبی بازتاب
 «مهر و مشتري»، این اثر را به سبک آذربایجانی نزدیک مینماید. 

 
 ضرورت و سابقۀ پژوهش

، حائز ویژگیهاي سبک آذربایجانی شده است. ازآنجاکه این منظومهاین منظومه با وجود غناي زبانی، کمتر شناخته
است و در این سبک شاعران محدودي تاکنون شناخته شده، بررسی ویژگیهاي زبانی و ادبی این منظومه ضرورت 

 دارد.   
با وجود اهمیّت و جایگاه شاعري عصّار تبریزي و منظومۀ «مهر و مشتري» او، تاکنون تحقیقات زیادي در این  

با جستجو در منابع   گرفته در این موضوع بسیار محدود و اندك است.داد تحقیقات انجامزمینه انجام نشده است. تع
نورمگز، مانند  و  اطالعاتی  تاکنون    مگیران  که  گردید  مشخص  سبکایرانداك  و  بررسی  «مهر  منظومۀ  شناسی 

تنها یک مقاله، تا حدودي به موضوع این مقاله نزدیک است: «بررسی سیر تطّور دو گونه   سابقه است.بی  مشتري»
). در این مقاله 1397هاي غنایی از ابتدا تا آخر دورة تیموریان» از مددي، مظفّري، و طلوعی آذر ( زبان در منظومه

هاي ر و مشتري نیز یکی از نمونه اند که منظومۀ مهنویسندگان چند منظومۀ غنایی را از نظر زبانی بررسی کرده
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بررسی شده است. جز این، مقالۀ دیگري با عنوان «عصّار شاعر و عارف توانمند آذربایجان» از مصطفوي سبزواري 
 ) چاپ شده است که توجه به زندگی شاعر دارد. 1386( 
 

 بحث و بررسی 
 معرّفی منظومۀ «مهر و مشتري» و سرایندة آن  

اي در بحر هزج است که به شیوة خسرو و شیرین نظامی، توسط موالنا ثنوي عاشقانهمنظومۀ «مهر و مشتري» م
اند الدین محمد ذکر کردهعصّار تبریزي، از شاعران تواناي قرن هشتم هجري سروده شده است. نام او را شمس

تربیت: ص   آذربایجان،  ماه» ر275(دانشمندان  و  به «مهر  موسوم  دیگري  منظومۀ  تبریزي  او ). مدرس  به  نیز  ا 
). همچنین دیوان شعري مشتمل بر قصاید، غزلیات، 140: ص  4االدب، مدرس تبریزي، جمنسوب میداند (ریحانه

). وي از شاعران عهد سلطان اویس  276مقطعات، رباعیات و ... نیز داشته است (دانشمندان آذربایجان، تربیت: ص  
انست که با علوم مختلف آشنایی داشته است و از اصطالحات علوم ایلکانی و مداح او بوده است. از اشعار او میتوان د

مختلف در اشعار خود وارد نموده است. عالوه بر علوم مختلف، با عرفان و تصوّف نیز آشنا بوده است. او را مرید 
 اند عبدالرحمن جامی، منظومۀ مهر و مشتري را ستوده ). گفته275اند (همان: ص  شیخ اسماعیل سیسی دانسته

است و گفته این مرد روي مردم تبریز را سفید کرده است و محال است در این بحر مثنوي به این خوبی گفته  
 792). وفات او را سال  140االدب، مدرس تبریزي، ج : ص  ؛ ریحانه275شود (دانشمندان آذربایجان، تربیت: ص  

) 140: ص  4االدب، مدرس تبریزي، جانهه (ریح792ه یا  783) و سال  275ه (دانشمندان آذربایجان، تربیت: ص  
 اند.دانسته

 
 ویژگیهاي زبانی 

 سطح آوایی 
هاي لفظی در این سطح بررسی و تحلیل تمام هنجارهاي مربوط به سطح آوایی اثر، هماهنگیهاي موسیقایی و آرایه

 میشود. 
«موسیقی    ها.کیهموسیقی بیرونی، همان وزن عروضی است براساس کشش هجاها و ت  *موسیقی بیرونی (وزن):

بیرونی، مجموعه آوایی بکاررفته در شعر بلحاظ کوتاه و بلندي مصوتها و یا ترکیب صامتها است که از نظام خاصی 
با وزن  ).  9برخوردار است» (موسیقی شعر، شفیعی کدکنی: ص   به محتوا و حالت عاطفیش،  «هر شعري بسته 
از میان ا  انفعالی شعرش خاصی مطابقت دارد، به عبارت دیگر، شاعر  با محتوا و حالت  وزان شعري، وزنی را که 

). منظومۀ مهر و مشتري بر وزن مفاعیلن 61هماهنگ باشد برمیگزیند (وزن و قافیۀ شعر، وحیدیان کامیار: ص  
مفاعیلن مفاعیل (فعولن) و در بحر هزج مسدس مقصور یا محذوف سروده شده است. بحر هزج، بخصوص در این 

خسرو هاي غنایی محسوب میشود. پیش از عصّار تبریزي، نظامی منظومۀ  برد براي سرودن منظومهوزن، وزنی پرکار
اند. این وزن براي توصیف احساسات را در این بحر سروده  ویس و رامینو فخرالدین اسعد گرگانی منظومۀ    و شیرین

ازاینرو وزنی پرکاربرد براي سرود هاي غنایی، نیز وزن  ن منظومهو حاالت عاطفی شدید مناسبت بیشتري دارد. 
 مخصوص ترانه است که قالب بیان احساسات و عواطف است. 

قافیه است. «قافیه در *موسیقی کناري (قافیه و ردیف):   تأثیر موسیقایی شعر،  از موثرترین عناصر در  یکی 
ی کدکنی: ص ها در موسیقی» (موسیقی شعر، شفیعساختمان یک شعر همان سهمی را دارد که کلیدها و مایه 
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هاي شعر فارسی، در قالب مثنوي سروده شده است. ازاینرو در این ). منظومۀ مهر و مشتري چون سایر منظومه67
هاي بکاررفته، منظومه، تنوع قافیه و ردیف بصورت قابل توجهی مشاهده میشود. در این منظومه بیشترین قافیه

از قافیه قافیۀ اسمی است بخصوص در توصیف زیباییها و حاالت   هاي اسمی استفاده شده است. عاشقانه بیشتر 
شاعر هنگام استفاده از قافیۀ اسمی آزادي عمل بیشتري در توصیفهاي غنایی احساس میکند. زمانی که به توصیف  

بیت  داراي ردیف است که از این   15بیت داراي قافیه و فقط    131بیت،    146«سر تا میان مهر» میپردازد در  
بیت ردیف حرفی دارد. حتی استفاده از قافیۀ فعلی نیز در اشعار   3بیت ردیف اسمی و    6ردیف فعلی،  بیت    6میان  

بیت داراي قافیۀ فعلی است. عّصار تبریزي در این قسمت به جاي فعل   4او محدود است. در ابیات مذکور تنها  
اي بیت داراي چنین قافیه  23ات مذکور  اي که در ابیبیشتر از صفت مفعولی در جایگاه قافیه بهره میگیرد به گونه

است. جایگزین کردن صفت مفعولی به جاي افعال در زمانهاي مختلف، اگرچه در شعر شاعران مختلف وجود دارد 
ولی بسامد قابل توجه قافیۀ اسمی و کم بودن قافیۀ فعلی، این ویژگی را در شعر عصّار تبریزي محسوس و قابل 

هاي رزم میپردازد میزان کاربرد ردیف و قافیۀ فعلی افزایش مییابد. به توصیف صحنه توجه میکند. زمانی که شاعر
بیت داراي   112بیت،    131در توصیف «صفت شیر کشتن مهر در راه»، «جنگ کردن مهر با جماعت دزدان» در  

بیت ردیف   1بیت ردیف حرفی و    3بیت ردیف فعلی،    15بیت داراي ردیف است که از این میان    19قافیۀ اسمی و  
مورد    2مورد و میزان استفاده از صفت مفعولی در این قسمت محدود و فقط    19اسمی دارد. بسامد قافیۀ فعلی  

 است.
ابیات ردیف   %10ابیات قافیۀ فعلی دارند. در حدود    %11ابیات قافیۀ اسمی و    %79در مجموع در این منظومه   

یفهاي فعلی هستند و ردیفهاي اسمی بسامد کمی دارد. ردیفهاي همراه با قافیه بکار رفته است. اکثر ردیفها، رد
 شمار بکار رفته است.طوالنی در منظومۀ مهر و مشتري بصورت انگشت

هاي غنایی موفقی چون خسرو و شیرین نظامی، در شیوة بکارگیري ردیف و قافیه نشان میدهد نگاهی به منظومه
اثر عصّار است و این مسئله نمایانگر توجه بیشتر نظامی به که تنوع بکارگیري ردیف در این منظومه بیشتر   از 

موسیقی کناري شعر بوده است. اما در منظومۀ خسرو و شیرین نیز قافیۀ فعلی بسیار کمتر از قافیۀ اسمی بکار رفته 
 62سار» از  است. کاربرد ردیف نیز بسامد باالیی ندارد. بعنوان مثال در قسمت «دیدن خسرو شیرین را در چشمه

بیت قافیۀ فعلی و   17بیت ردیف اسمی دارد. در این ابیات    2بیت ردیف حرفی و    6بیت ردیف فعلی،    20بیت،  
بیت در جایگاه ردیف قرار گرفته   3بیت صفت مفعولی در جایگاه قافیه و در    8باقی ابیات قافیۀ اسمی دارند. در  

و ردیف در    ی آن، میتوان دانست که با وجود تنوّع بیشتر در قافیه است. بنابراین از این انتخاب اتفاقی ابیات و بررس
شعر نظامی، همچنان غلبه با کاربرد قافیۀ اسمی در اشعار او است. این مسئله میتواند مرتبط با سرودن مثنوي و 

از قافیه را تقویت میکند. اگرچه  نوع توصیفهاي موجود در این قبیل منظومه شفیعی  ها باشد که غلبۀ یک نوع 
هستند و   کدکنی معتقد است شاعرانی که بیشتر از ردیفهاي فعلی استفاده میکنند، بیشتر اهل تجربه و حرکت

شعر ایشان داراي پویایی و حرکت است و شاعرانی که ردیفهاي اسمی و حرفی بیشتري دارند اهل تجرید، انتزاع، 
 ).413سکون و ایستایی هستند (همان: ص 

یف و قافیه بطور کلی، به سنت قدما عمل کرده است جز مواردي که با ذکر ردیف، از ذکر قافیه در زمینۀ کاربرد رد
 پوشی کرده است:چشم

 )374گل از نار خجالت درفتاده (   /چو زان رخ در چمن عکسی فتاده 
 ) 4533بود خونبار و از خواب و خرد دور (   / معین چشمش از دیدار من دور 
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 ) 4558مروت را شعار خویش کردم (  / دمدر این معنی بسی اندیشه کر
 براي افزودن موسیقی کناري، گاه دو قافیه بکار میبرد که در این زمینه پیرو شاعران پیش از خود است.   ذوقافیتین:

باده نوشید91الله در تاب (   -)، رفته در خواب63(   شکّرریز افصح  -شورانگیز املح )، زبان 117حلّه پوشید (   -)، 
(   -صرف (   – )، گورستان اشباح  133میان طرف  ارواح  (   –)، بستان طریقت  300سرابستان  )،  298ایوان طریقت 

،   احمر )2769آسمان چهر (   -)، زمان مهر934خار رقیبم (   -)، گلزار حبیبم860مشتاقان شیدا (   -بیماران سودا
 ). 2763عنبر کشیده ( -چکیده

یکی از تالشهاي او براي ایجاد موسیقی بیشتر، استفاده از انواع جناس است. به همین منظور از  *قافیۀ بدیعی:  
 انواع مختلف جناس در جایگاه قافیه بهره میگیرد تا کالمش هماهنگی آوایی بیشتري داشته باشد.

  –) / سوز  174نرمی (   -)/ گرمی141قایم (   – ) / دایم  139قرض (   –  ) / عرض130شمع ( –دمع    قافیۀ تجنیس:  
) / سواره 216مبرّا (  –) / معرّا 212جواب (  -) / صواب213الزم (  –) / جازم 199سامري (  –) / ساحري 164روز ( 

–   ) / قامت  2765ستاره   (–   ) (   –)/ سائل  2766قیامت  (   -)/ احبار3115مسائل  /  3020اخبار  جناس تام در ) 
( -)، مهر167دم ( -دمفیه:  قا ( -)، محفوظ180مهر  ( -)، خوار  500محفوظ  ( -)، شاهد  2147خوار  )،  3021شاهد 

)،  1836جهان گرد (   -)، جهانگرد204سخن گوي (   -سخنگوي   جناس مرکب در قافیه:)/  679خویش ( -خویش
 ) 37سر دار ( -)، سردار3442بخاري ( -)، بخاري 684بد رود ( -بدرود 

 موسیقی درونی 
و مصوّتهاي کلمات یک شعر پدید    که ازطریق وحدت یا تضاد صامتهااست  هماهنگیهایی    ۀمجموعموسیقی درونی  

 . هاي آن استآید و انواع جناسها، برخی تکرارها و اعنات از جلوهمی
ر  در منظومۀ مهر و مشتري انواع جناس تام، زاید، اشتقاق و شبه اشتقاق بیش از دیگر انواع جناس بکا*جناس:  

 - ) / میان 449بر (   -) / بر330مهر (   -: مهرتامرفته است که سبب افزایش موسیقی شعر این منظومه شده است:  
بر    –) / بحر  206جهان (   – : جان  زاید) /  1526چنگ (   –) / چنگ  1485روان (   –) / روان  477) ، ( 473میان ( 

  - )/ گردون680باران (  -)/  بهاران3417دمه (   –)/ دم  1797آباد (   –)/ باد  3411  -1650چشمه (   -) / چشم340( 
(   -: مسخّراشتقاق)/  3583گردن (  (   -عشق  –) / عاشق  406عاشق (   –) / معشوق  346تسخیر  )/ 1580معشوق 
اِستاد   –) جناس محرّف: اٌستاد  404الال (   –: لولو  شبه اشتقاق)  462پشتیوان (   –) / پشت  457تخمیر (  –خمیر  

: مرکب ) /  1500آذر (   -: آزرلفظ)/  1504عرق (   -) غرق301تیر (   –یر  ) / پ138فشرده (   -: فسردهخط)/  409( 
مهد   -: مهرمطرّف)/  421گردن (   –: کردن  مضارع و الحق) /  1815دردم (   –) / در دم  1710دل بر آن (   -دلبران

 )3301 .( 
 *تکرار 

تکرار یکی از روشهاي ایجاد موسیقی در شعر است. از این نظر در شعر کالسیک با انواع مختلفی از این تکرارها 
مواجه هستیم که نامگذاریهاي متنوعی را در کتب بدیع به خود اختصاص داده است. اما اینکه چه مقدار از این 

سازي بوده، بحثی مفصّل است. در منظومۀ ي آرایهتکرارها به هنري شدن کالم کمک میکرده و چه مقدار صرفاَ برا
مهر و مشتري انواع مختلفی از این تکرارها را مشاهده میکنیم. تقریباَ تمام انواع مختلف این تکرارها که در زمان 

سازي بوده است. شاعر بعنوان آرایۀ ادبی شناخته شده، مورد توجه شاعر بوده اما این توجّه بیشتر بمنظور آرایه
سازي است که بنظر میرسد این هایی چون تصدیر یا اعنات را بکار میگیرد صرفاً به فکر آرایه انی که شاعر آرایهزم

 مسئله بیشتر تحت تأثیر سنت شعري زمان شاعر و توجّه بسیار او به شاعران سبک آذربایجانی اتفاق افتاده است.
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نازك بود در وصف آن بر/  کدامین بر بر سیمین    )،  سخن372همه تن رو همه رو حسن چون مهر (   تکرار واژه:
)، چنارآسا چو بودش باد در دست / زدي هر لحظه از غم دست 450بر حور بهشتی پیش آن بر  ( ،  ) 448صنوبر ( 

)، سرا گشت از 1515)، که مهر آن مهر چرخ مهربانی ( 751)، از آن سو مهر نیز از مهر در تاب ( 681بر دست ( 
 ). 3326)، ز مهر مهر مهرانگیز دلخواه ( 3050بت چنگی گرفته چنگ در چنگ (  )،3035نگاران سرایی ( 

 تصدیر (رد العجز علی الصدر) 
 )1530بیفکندند خود را بر تل ریگ (  تلی از ریگ بد جوشیده چون دیگ

 رد الصدر علی العجز:
 روانی گشته ساکن در بدن دن   / پر از راحی به روح روح در تن 

 )  3041-2شده کان عطا چون حاتم طی (  / وي دنی لیکن دنی از صحبت 
 بپیچیدند با هم بار دیگر / دو سرو سایه بخش مهر منظر

 )3169برون برد از بر شاه جهان گوي (  / دگر ره مهر چوگان زلف مهروي 
 به صورت از چه معنی بازمانی / توانیچو در معنی رسیدن می

 )1772ا کن ( ز بت بگذر توجه با خد / ره معنی سپر صورت رها کن
سر در سر   -)،  2360و  2327)، یک به یک ( 2327پاره پاره ( ،  ) 114صف صف (   هاي دوتایی):*تکرار ترکیبات (واژه

 ).3241)، یک یک (3269)،  یکایک ( 3275)، فوج بر فوج ( 2363) نور علی نور ( 2356پر در پر (  -
  *تکرار هجا :

 ماهی نموده  گهی در اوج و گه در قعر بوده     گهی ماه و گهی
 )2322گهی بر چرخ و گه در چرخ رفته    قرار از هیچ رویی ناگرفته ( 

 
 آرایی)*تکرار واج (واج
   حروفی):تکرار صامت (هم

 )  191نشاید چشمۀ خورشید انباشت (  / بباید کردنت با من فروداشت
 ) 450هرگز برابر (  به دعوي نامده   / بر حور بهشتی پیش آن بر

 ) 1437مقام رهزنان اصفهان بود (  / چنین حصنی که سر بر آسمان سود
 )3040به خدمت ایستاده جام بر دست (  / بت ساقی ز جام حسن سرمست

 )1748سر و برگ مسلمانی ندارم (  / سپارمطریق بت پرستی می
 )1750سزد گر از تو پرسم صورت حال (  / چو هستی زان بت دلدار تمثال 

   صدایی):تکرار مصوت (هم 
 ) 1469در آن صحرا دوان گشتند چون باد (  / چو خود را یافتند از بند آزاد 

 )  1483گدازان سیم چون سیماب گشته (  / ز تاب مهر آهن آب گشته
 )1496گهی کردي رسن بازي چو غازي (  / گهی در چرخ کردي تیغ بازي 

 ) 2993نگارین لعبتی زیبا بیانی (  / مشکین خطی شیرین زبانی بتی
 *تنسیق الصفات:



 129-146 صص ،69 پیاپی شماره ،14 دوره ،1400  بهمن ؛)ادب  بهار(فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 136

)/ 343)/ سواد اعظم دلهاي شیدا ( 583) / روان بهرام آهن روي غماز ( 424بر آن سرکش خوش وضع ساده (   
 ) 2207طبع و رعنا ( )/ بتی شیرین و نازك2916گردان مشعبد ( )/ سپهر مهره2198روي مردم آمیز ( نگاري سرخ

 *تتابع اضافات: 
 )309به معنی مقتداي عالم دل (   / به صورت شهریار مرکز گل 

 )364به معنی منظر ایوان خوبی (  / به صورت نرگس بستان خوبی
 )858جمالت ماه گردون نکویی (  / که اي مهر سپهر خوبرویی

 )860انیس جان مشتاقان شیدا (  / طبیب درد بیماران سودا
 ) 859توان ناتوانان جگرخوار (  / فگارامید ناامیدان دل ا 
اي در یکی از انواع اعنات التزام کلمه است. به این صورت که شاعر خود را ملزم به تکرار کلمه   *اعنات (التزام): 

). عصار تبریزي نیز در منظومۀ مهر و مشتري 76هر مصراع یا بیت میکند (فنون بالغت و صناعات ادبی، همایی: ص  
ی دارد که بنظر میرسد شاعر از آوردن این التزامها جز به رخ کشیدن هنر شاعري و تسلّط خود بر  چنین التزامهای

کلمۀ خط را در هر بیت تکرار میکند و به    1152تا بیت    1102ها قصد دیگري نداشته است. او از بیت  تمام آرایه
 این ترتیب التزام کلمه و اعنات بوجود میآورد. 

)، ز غم گشت ارغوانش زعفرانی/ ز دم  861و جان جهانی/ روان روحی و روح روانی ( جهان جانی   *طرد و عکس:
 ).52)، که دست از پا و پا از سر ندانم ( 2386اي افتاده از کار ( )، چو کار افتاده2399شد زعفرانش ارغوانی ( 
)، ستاد  550)،که سنگی نایدش در زیر دندان ( 549خون (   که تا نارد برون از ناخنش  تخفیف:*فرایندهاي واجی:  

) وزان پس کرد اشارت با عصابه/ که تا آرند محکم 541)، بود بر درگه شهزاده مادام ( 650از پا چو بید از باد لرزان ( 
: کند ادغام)/  3801: کمان حالی که در نزع اوفتادي ( اشباع)/  3523)، فکنده ژنده پیلی بر عرابه ( 3514یک عرابه ( 

روان از دست ساقی   : تشدید مخفف)/  3673)، ورم جز چشمش از مردم بود یار ( 576رایت به هر سو کآورد روي ( 
)، به امیّدي رسد  3664)، سر خود را ببرّم از سر کین (3662)، بدرّم پهلوي خود را به خنجر ( 3054جام بلّور ( 
 ). 4144امیّدواري ( 

 
 سطح لغوي 

ینش واژگان در هر اثر میپردازد. تفاوت در شیوة انتخاب کلمات، لغات و ترکیبات سطح لغوي به بررسی شیوة گز
سبک هر شاعر را ایجاد میکند. فراوانی استفاده از لغات و ترکیبات عربی، اصطالحات نجومی و ترکیبهاي بدیع  

سایر شاعران   که اشعار خاقانی و نظامی نیز با همین شاخص از شعرمولفۀ شاخص سبک آذربایجانی است. چنان
ممتاز میشود. «آنچه خاقانی را از دیگر شاعران ممتاز میدارد بکار بردن لغات و ترکیبات خاص و ساختن تراکیب 
گوناگون است» (مقدمۀ دیوان خاقانی، سجادي: ص پنجاه و سه). این ویژگی در منظومۀ مهر و مشتري نیز بارز و 

 آشکار است. 
اصطالحات مربوط به نجوم، با بسامد باالیی در این منظومه بکار رفته است. شاعر   نجومی:کاربرد لغات و اصطالحات  

در هر قسمتی تالش کرده اصطالحی نجومی را بکار گیرد. حتی نامگذاري شخصیتهاي داستان به مهر، مشتري،  
است. او حتی اصطالحات دهندة میزان توجه شاعر به این مقوله  ناهید، بدر، بهرام، کیوان، جوزا و... همگی نشان

خاص و مهجور علم نجوم را وارد اشعار این منظومه کرده تا تسلط خود را در حوزة این علم به نمایش بگذارد که 
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البته در این مسئله پیرو شاعران بزرگ سبک آذربایجانی بخصوص نظامی و خاقانی است. بسامد باالي کاربرد این  
 ی این شاعر تبدیل کرده است. اصطالحات این مؤلفه را به ویژگی سبک

 )2316گهی میگشت غارب گاه طالع (  / شدي گه مستقیم و گاه راجع
 )2318دریده سهم جیب اسطوانی (  / وتر بگسسته ز آن قوس امانی
 )2489نه همچون جدي گشته رام رامی (  / ز قوس چرخ با نیرو و سامی
 )4347عدو را اختر منحوس راجع (  / ز یمن اخترش مسعود طالع
 ) 4344شرف بنمود رخ زان اتصّالش (  / پس از دور غریبی در وبالش

 )3460بز کوه فلک را کرد نخچیر (   / سوار چرخ جست از قوس چون تیر
)،خط استوا، خط محور، 705)، وبال ( 703)، قران ( 704)، احتراق ( 493)، ارتفاع، اوج ( 315اجتماع ماه و خورشید (  

)، یدالجوزا  2082)، قران، مشتري، تیر ( 2025)، ذنب فعل، زحل خوي ( 2013گردون (   )، قبۀ2003سطح اغبر ( 
)،  2312)، ادوار سماوي ( 2311)، محیط، مرکز ( 2304)، حضیض قوس ( 2134)، اوج ثریّا، تحت الثري ( 2111( 

وج، قعر، ماه )، ا2320)، انجم سیّار، گنبد دوّار ( 2317)،  قوس ( 2315)، مسیر، مدار ( 2314مایل، تدویر، تیر (
 )2321 ) رامح  سماك   ،(3246 ) قوس  خانۀ   ،(3500 ) دوپیکر   ،(3525 ) تثلیث  ناهید  3184)،  جوزا    – مهر    –)، 
 ).4347راجع ( -طالع-)، اختر4344اتصّال  (  –شرف -وبال  –)، دور 3353( 
 

 کاربرد لغات و ترکیبات عربی 
ربی است. اگرچه این امر جزو سنتهاي ادبی یکی دیگر از ویژگیهاي سبکی این منظومه کاربرد لغات و ترکیبات ع

زمان شاعر محسوب میشود ولی افراط در کاربرد این لغات و اصطالحات و کاربرد لغات و اصطالحات مهجور عربی، 
ویژگی آشکار سبک آذربایجانی است که در شعر عصّار تبریزي نیز آشکارا قابل مشاهده است. غالمرضایی بر این  

اي عربی در شعر شاعران این دوره فراوان است، اما در سخن شاعران صاحب سبک این دوره هباور است که «واژه
شناسی شعر پارسی از رودکی تا شاملو، غالمرضایی: ص هاي مأنوس و متداول بکار رفته است (سبکبیشتر واژه

)، عوّاد  3523)، عصابه ( 3491ها و ترکیبهاي مهجور عربی بسیاري بکار برده است: آجام ( ). عصّار تبریزي واژه147
)، قرطه  3319)، اجفان ( 3264)، زواهر ( 3016)، موفور ( 2017)، مفاجا ( 527)، قرّابه ( 3251)، منخسف ( 3066( 
 ). 1534)، نقیّ الخد ( 1364العین ( )، طرفه820)، قوّت الظهر ( 3394( 

)، لوالك،  64)، مازاغ (23)، لن ترانی ( 17اولواالبصار (  ها و ترکیبهاي متداول عربی را نیز بکار میبرد:همچنین واژه
)،  116)، قاب قوسین (115)، المکان ( 102)، نور علی نور ( 75)، اّنا فتحنا، انّا کفینا ( 74)، لی مع اهللا ( 73لعمرك ( 

)،  1995)، احصا ( 1976)، شفاك اهللا ( 315)، فتح الباب ( 300)، فتح الباب ( 200)، مقبول الروایت ( 160قائم اللیل ( 
 ) ( 2130)، تحیّر ( 2095منهج  الثري  تعالی اهللا ( 2133)، تحت   ،(2133 ) البال ( 2374)، صائب  فارغ    ،(2566  ،(

( تمام ( 2850الوزن  الحزن  بیت   ،(4202 ) النعش  بنات   ،(4870 ) الکاتبین  کرام   ،(3019 ) الحال  فی   ،(1577  ،(
 )3034 .( 
 

 لغات و ترکیبات حماسی 
دهندة توجه ار رفته است. اگرچه بسامد بسیار باالیی ندارد اما نشان در این منظومه لغات و ترکیبات حماسی نیز بک

آزمایی در زمینۀ اشعار حماسی است. برخی از این ترکیبات چون  هاي رزم، شکار و طبع شاعر به آفرینش صحنه
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هاي  )، ترکیبهاي بدیعی است ولی در توصیف صحنه3757)، فوالدمهره ( 3383)، رستم آخرزمان (3328انداز ( رستم
)،  3467)، پلنگ افکن ( 3214)، مردانداز ( 2086آماجگاه (   رزم و شکار اغلب از اصطالحات متداول بهره میگیرد:

خوار  ) ، آدمی2123)، غریوان ( 2113)، گردن فراز ( 3867)، نصرت نامه ( 3758)، دشمن کوب ( 3502انداز ( پیل
)، شست و  2144سوزي ( ، خدنگ، سینه)، قوس 2142ترکش (   -)، قوس کین2140)، سالح و آلت جنگ ( 2123( 

)،  3459)، جیش ( 3230سوار ( )، گردنکش، چابک2476انداز ( )، دست2470)، زه، شست (2146تیرباران (   -کمان
 ). 3391تن، پوالدخفتان ( روئین

 
 سازي *ترکیب

ی و نظامی هاي قابل توجه در منظومۀ مهر و مشتري است. پیش از او در شعر خاقانسازي یکی از شاخصهترکیب
سابقه است؛ بنابراین این مؤلفه را میتوان ویژگی شاعران اي هستیم که بسیاري از آنها بیشاهد ترکیبهاي شاعرانه

سبک آذربایجانی دانست. در منظومۀ مهر و مشتري بررسی ترکیبهاي جدید در منظومۀ مهر و مشتري مشخص  
 د.میکند که این ترکیبها را میتوان در سه دسته بررسی کر

دستۀ اول ترکیبهایی است که با وجود جستجوي بسیار، در دیوان سایر شاعران مشاهده نشد. این ترکیبها هیچ  
اي در دیوان سایر شاعران ندارد و مشخصاَ ابداع خود شاعر است. مانند ترکیبهایی که شاعر با پسوند شباهت سابقه

 «آسا» ایجاد کرده است:
)،  2068)، بحرانگیز ( 3219گیر ( ) نیز ترکیبهایی چون: ناگه3254آسا ( )، هالل 4324آسا ( )، چرخ 3219آسا ( خیال 

 ) که ترکیبات ابداعی شاعر است.3716و 3048انگیز ( )، آتش3328انداز ( )، رستم1584گرهکار ( 
 ) 2068چه باك از موج بحرانگیز طوفان (  /چو لطف حق بود یار و نگهبان 

 ) 1584آرا گرفتار ( چو شد مهر جهان     که از بازیچۀ چرخ گرهکار
 ) 3219گیر چون خواب ( همه شبگرد و ناگه /آسا شبیخون ساز و لعّاب خیال 

 )3254برون آورد آن خورشید دوران (  /آسا ز قربان  یکی چرخ هالل 
 )4326آسا رسیدم ( بدین درگاه چرخ /به شکر آنکه روي مهر دیدم 

 » بعدها در دیوان قاآنی بکار رفته است. ترکیب «بحرانگیز 
دستۀ دوم ترکیبهایی است که صورت دیگري از این ترکیبها در شعر سایر شاعران قابل رؤیت است اما عصّار تبریزي 

 با کمی تغییر، صورت جدیدي به این ترکیبها داده است: 
ه نشد اما پس از او در دیوان حزین طرازي پیش از عصّار در دیوان هیچ شاعري مشاهد) معنی231طرازي ( معنی

دین چون  دیگر  کلمات  با  ترکیب  در  طراز  کلمۀ  است.  رفته  بکار  مثنوي صفیردل  در  نقشالهیجی  طراز، طراز، 
 طراز و ... پیش از عصّار بکار رفته است:طراز، لعلکرشمه

 ) 285ص در آفاق یک حرف معجم ندارم (دیوان خاقانی:   /نقش نامت طرازي که بی زهی دین
 )1االسرار: ص بند آب (مخزنگر خاك و حلیحلّه /طراز کمر آفتاب لعل

دستۀ سوم ترکیبهایی است که پیش از او در دیوان شاعران دیگر بخصوص خاقانی یا نظامی بکار رفته و ابداع آن 
 شاعران بوده است اما ترکیبهاي پرتکراري محسوب نمیشوند:

 )208ه عزم روم رفتن تیز کرده (کلیات نظامی: ص ب /کرده  غبارانگیزدل از شیرین 
 این ترکیب بعدها در دیوان بیدل دهلوي بارها بکار رفته است. 
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 )3088فکند اندر دل شاه آتش تیز (  / آمیزفرقتبه شعر سوزناك 
 جامی مشاهده شد. هفت اورنگاین ترکیب تنها در 

 )850فت اورنگ: ص انگیز (ههاي محنتوز راحت /آمیز هر لحظه ز وصل فرقت
 

 ویژگیهاي ادبی 
عوامل ایجاد ایماژ و تصویر شعري استفاده از تشبیه است. در تشبیه گوینده میتواند    یکی از اصلیترین*تشبیه:  

عنصر قابل توصیف را با شباهت دادن به عنصري دیگر به شکلی مؤثرتر و قویتر توصیف کند. چگونگی کاربرد وجه 
بوجود میآ را  انواع تشبیه  از  تقسیمات متنوعی  ادات تشبیه، ذکر و حذف هر کدام،  و  هاي ورد که در دوره شبه 

 مختلف شعر فارسی بر سر استحسان هر کدام از این انواع در میان ادیبان تفاوت عقیده وجود داشته است. 
تشبیهاتی که عصّار تبریزي در منظومۀ «مهر و مشتري» بکار میگیرد اغلب از نوع حسی به حسی و مرسل است. 

هایی از عناصر طبیعت، تصاویر ملموس و محسوسی بهمشبهگیري از  عصّار در منظومۀ «مهر و مشتري» با بهره
هاي متداول در اشعار غنایی را بکار میگیرد؛ چون اشک، شفق، دریا، بههاي حسی و مشبهبهمیآفریند و اغلب مشبه

صبح، شمع، قندیل، غنچه، ماه، نرگس، گل، خورشید، مجنون، لعل، بلبل، طوطی، نیشکر، نسرین، سوسن، سایه، 
هاي حسی متداول اشعار حماسی چون گردون، شمشیر، تیر، کمان، ترکان نیز بصورت محدود در  بهابر. مشبهباد،  

این منظومه بکار رفته است. بنظر میرسد در توجه به تشبیهات محسوس بیشتر متأثر از تشبیهات نظامی و تصاویر 
به مقیّد ها مطلق هستند و مشبهبهمشبه  تشبیهات بکاررفته از این نوع است. اغلب   %60ملموس در شعر او است.  

) نیز بسیار محدود است. با وجود  98به عقلی چون اذکار فقیران و افکار حکیمان ( بسیار محدود است. کاربرد مشبه
ها در برخی موارد با وجه شبهی جدید  بههاي متداول ادب فارسی است اما همین مشبهبهها از مشبهبهاینکه مشبه
 بکار رفته است. مثل تشبیه به آسمان با وجه شبه به پهلو غلتیدن:و خالقانه  

 )3632وار ( وگر غلتم به پهلو آسمان /اگر گردم به فرق سر چو پرگار 
 یا تشبیه به باد با وجه شبه با سر بر خاك گشتن: 

 ) 3631مگر گردم دمی از وصل او شاد (  / همی گردم به سر بر خاك چون باد 
 کماندار با وجه شبه از مستی خفتن بر طرف گلزار:تشبیه چشم به ترکان 

 )361ز مستی خفته خوش بر طرف گلزار(  /دو چشمش همچو ترکان کماندار 
 به سایه با صفت با سر به خاك غلتیدن:  یا مشبه

 )674بغلتیدي به سر چون سایه بر خاك (  /چو کردي یاد مهر از جان غمناك 
)، چو صورت کرده دایم 676وشان/  چو می شد ز آتش پوشیده جوشان ( موارد دیگر: چو نی گشت از هواداري خر

 ) و...694)،  چو شمعت رفت خواهد سر در آن سر ( 693)، که چون گلبرگ خواهی رفت بر باد ( 675رو به دیوار ( 
اگرچه مشبه مواردي  کاربرد مشبهدر  اما  نیست  بدیع  باعث به  و همین مسئله  است  نامتداول  براي آن مشبه  به 

 گفتی خواننده و زیبایی اثر میشود. مثل تشبیه منقل به نگاري سرخ مقنع:ش
 )3438ز آتش چون نگاري سرخ مقنع (  /نشسته منقل زرین مربع 

 یا تشبیه آتش به گلی بر سر خاري: 
 )3449رخ سرخش ز دم خوردن شکفته (  /چو گل بر خار ناهموار خفته 
 چرخ هشتم:  هاي تشبیه ازدحام مردم به ستاره
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 )3521چو برج چرخ هشتم پرستاره (   /از انبوه خالیق برج و باره 
نکتۀ قابل مالحظۀ تمام تشبیهات در این نکته است که تشبیهات این منظومه متناسب با روح حاکم بر اثر است. 

)  3062بن ( هاي غنایی چون سروبهزمانی که عصار تبریزي به توصیف مهر در مجلس بزم میپردازد، اغلب مشبه
) بکار میگیرد اما زمانی که مهر را در صحنۀ نبرد با ببر توصیف میکند از  3063) شبنم ( 3079) ماه (3059لعل ( 
) استفاده 3471)، یوز ( 3467)، شیر شکاري ( 3460)، تیر ( 3484هایی حماسی چون طاس پر از خون ( بهمشبه

ظومه را متناسب با موضوع هر قسمت و روح غنایی یا  میکند. در مجموع میتوان گفت عصّار تبریزي، تشبیهات من
 حماسی اثر بکار میگیرد اما بدلیل غلبۀ توصیفات غنایی، تشبیهات متناسب با این موضوع غلبه دارد.

تشبیه تفضیلی: در برخی قسمتهاي منظومه تشبیه تفضیلی غلبه مییابد و این مسئله اغلب زمانی است که شاعر 
د. در این تشبیهات، شاعر موفق به تصویرسازي میشود و از این منظر میتوان تشبیهات به توصیف مهر  میپرداز

 تفضیلی را تشبیهات خالقانۀ این منظومه به حساب آورد:
 )344نبوده مشک چین را قدر یک مو (  /درون حلقۀ آن زلف هندو 

 )2606مه عید فلک تابی ز رویش (  /شب قدر جهان تاري ز مویش 
 )350ولی پیش جبینش سرنهاده (  /پیشانی گشاده جهان را خور به 

 )2337ولی در کف چنان درّي ندیده (  /محیط ارچند گوهر پروریده 
 )376به پیش روي او از روي داري(  /نبوده مهر را جز شرمساري 

ذکر شده است با این تفاوت که شاعر در کاربرد ادات تشبیه   هاادات تشبیه: ادات تشبیه نیز در بسیاري از تشبیه
به تالش میکند ترکیبهاي  پیرو مطلق شعراي پیش از خود نیست بلکه با بکارگیري ادات تشبیه و ترکیب با مشبه

جدید نیز بیافریند. دراین مسئله به قطع و یقین تحت تأثیر نظامی و خاقانی بوده است که وجه مشخصۀ اشعارشان 
اي دارد. چون استفاده از وجه سازي است. لکن عصّار تبریزي نیز در کاربرد ترکیبها نوآوریهاي قابل مالحظهرکیبت

)،  3761)، کمندآسا ( 3254آسا ( )، هالل2980آسا ( )، دوات1449)، رباب آسا ( 681شبه «آسا» در ترکیب چنارآسا ( 
 ). 4324آسا ( چرخ

ت انواع  بلیغ: دقت و تأمل در  بلیغ در این  تشبیهات  شبیه در منظومۀ مهر و مشتري آشکار میکند که تشبیهات 
منظومه بسامد قابل توجهی دارد. دلیل این مسئله میتواند توجه شاعر به هنرنمایی باشد. او تالش میکند قدرت 

در این  شاعري و توانایی سخنوري خود را نمایان کند. به همین دلیل به نوعی با تزاحم صور خیال از جمله تشبیه
منظومه مواجهیم. او براي بکار بردن تشبیهات فراوان، از تشبیهات بلیغ بیشتر استفاده میکند. از طرف دیگر تشبیه 
آفرینش  را در  تا قدرت خود  استفاده میکند  بیشتر  نوع تشبیه  این  از  بنابراین  نوع تشبیه است؛  بلیغ هنریترین 

 صورخیال بدیع نمایش دهد.  
هاي تشبیهی اغلب  هاي متداول ادبیات فارسی است. اضافهین اثر نیز چون تشبیهات، اضافههاي تشبیهی ااضافه
)،  62)، مهر روي، مشک موي (54)، بحر عشق ( 13هاي تشبیهی متداول ادبیات غنایی است؛ چون: دفتر دل ( اضافه

)،  309)، عالم دل ( 238)، شاه عشق ( 230)، پردة غم ( 218)، درّ نظم (205)، ( 183)، عروس نظم ( 92گل رخسار ( 
)،  417)، نسرین خد ( 377)، گلستان نکویی ( 364)، بستان خوبی، ایوان خوبی ( 333)، ماهرخ ( 311شراب شادمانی ( 
 ). 689)، لوح نقش رخ ( 669)، سیل اشک ( 466)، ریاض حسن ( 456گلستان حسن ( 

این منظومه مشاهده میشود اما   هاي تشبیهی متداول ادبیات حماسی یا عرفانی نیز به تناسب موضوع دراضافه 
)،  107)، جوشن گردون ( 36هاي تشبیهی غنایی دارد: دریاي حیرت، شمشیر غیرت ( به اضافه بسامد کمتري نسبت
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)، بستان طریقت، ایوان حقیقت 296)، بارگاه عدل ( 296)، خانقاه ترك و تجرید ( 152)، ( 108خانقاه چرخ خضرا ( 
)،  669)، تیر آه ( 492)، سپهر شهریاري (492)، شرق بختیاري ( 490ل ( )، درخت جه101)، کمان شبروي ( 298( 

تشبیهات در این منظومه در ساختار ترکیب اضافی بکار    %5/39). حدود   3419)، آسیاب چرخ ( 697تیغ زبان ( 
 رفته است.
اند. انستهاستعاره یکی دیگر از مهمترین صورتهاي خیالی است که برخی آن را اساس کالم شاعرانه د  *استعاره:

به شگفتی  « بیشتر  را  زیرا سخن دوست  افزونتر است؛  از تشبیه  استعاره  زیبا شناختی  ارزش  و  پروردگی هنري 
 ). 370درمیآورد و به درنگ در سخن برمیانگیزد» (زیباشناسی سخن پارسی، کزازي: ص

حضور عناصر طبیعی در   هاي مصرّحۀ منظومۀ مهر و مشتري، بیش از هر چیز شاهداستعارة مصرّحه: در استعاره
استعاره به  نیز  آرایه  این  در  میرسد شاعر  بنظر  منظومهاستعاره هستیم.  در  است.  داشته  توجه  نظامی  هاي هاي 

هاي  نظامی، بخصوص در دو منظومۀ خسرو و شیرین و هفت پیکر، شاهد حضور گستردة عناصر طبیعی در استعاره
هاي برف» یا کاربرد هاي سیم» براي «دانههستند چون کاربرد «پروانه ها بدیع  مصرحه هستیم. برخی از این استعاره

 موي» براي «آتش»:رخسار سیه«نگار سرخ
 )3421هاي سیم پرّان ( ولی پروانه /شده از باد شمع روز پنهان 

 ) 3444چو خورشید درخشان جمله تن روي (  /موي رخسار سیهنگاري سرخ
 مرمر» براي «یخبندان»: یا کاربرد «آرد» براي «برف» و «فرش 

 )3419شده روي زمین در آرد پنهان (  /ز دور آسیاب چرخ گردان 
 ) 3420ز رفتن گشته لغزان پاي صرصر (  / ز بس کافکنده بر جو فرش مرمر 

استعاره این  از  برخی  کاربرد  در  میرسد  استعارهبنظر  به  بدیع  کاربرد  هاي  چون  است؛  داشته  نظر  نظامی  هاي 
 رد و سفید شدن آسمان: پوش» براي س«وشق

 )3423پوش ( شده گردون سنجابی وشق /برآورده ز سرما کوهها دوش 
 که بسیار نزدیک به کاربرد نظامی است: 

 )157سمور شب نهفت از قاقم روز (کلیات نظامی: ص  /دوز چو شد دوران سنجابی وشق
جدید همراه میسازد. مانند استعاره قرار دادن هالل مشکین از   اي متداول را با ویژگی و صفتیگاهی نیز استعاره

ابرو که استعارة متداولی است ولی هالل ماهی که مدام در جبهه منزل کرده است. در این قسمت عالوه بر صفتی 
 آورده است: پیشانی) نیز ایهام بوجود –نو براي استعاره، با کلمۀ جبهه (در معناي صورت فلکی از منازل ماه 

 عیان از هر طرف مشکین هاللی  /زوالی و یا بود آفتابی بی
 ) 353-352به طرف جبهه منزل کرده پیوست (  /هالل غرب را کوتاه ازو دست 
 هاي متداول و تکراري ادب فارسی است که در این منظومه نیز بکار رفته است:اما بطور کلی غلبه با استعاره

 )2399ز دم شد زعفرانش ارغوانی (  /ز غم گشت ارغوانش زعفرانی 
 )2400زارش غرق ژاله ( ز نرگش الله /شکفته خیریش بر جاي الله 

 )2605بهشتی دلبري حوري مبرقع (  /پیکر بتی ماهی مقنّع پري 
 )378شکفته همبر سنبل دو نسرین (  /بر اطراف گل آن سرو سیمین 
)،  399)، درّ رشته استعاره از دندان مهر ( 400ندان مهر ( )، گوهر استعاره از د400درج مدّور استعاره از دهان ( 

)، گل و نسرین استعاره از  366)، طاق عنبرآگین استعاره از ابروي مهر ( 369وتر استعاره از ابروي مهر ( قوس بی 
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 زوال)، آفتاب بی357و  355)، طاق استعاره از ابرو ( 356)، قوس مشکین استعاره از ابرو ( 366گونه و صورت مهر ( 
)، شبنم استعاره  680)، آتش استعاره از سوز دل مشتري (349)، دیر مینا استعاره از آسمان ( 352استعاره از مهر ( 

)، گلستان دالراي  3440)، گلنار استعاره از آتش ( 3424گون استعاره از آسمان ( )، خرگه سنجاب3063از عرق ( 
)، عقیق شکرافشان 3523پیل استعاره از مهر ( )، ژنده3502)، شیر شکاري استعاره از مهر (3441استعاره از منقل (

)،  448)، صنوبر استعاره از مهر (3062و  419و  466و  470)، سرو استعاره از قامت مهر ( 3648استعاره از لب ناهید ( 
)، طوطی شکّرمقال استعاره از مهر 413)، بلبل دستانسرا استعاره از مهر ( 425خورشید مهوش استعاره از مهر ( 

 ) و....3059و 409و  386و 385و394و 397، لعل استعاره از لبهاي مهر () 414( 
ها با موضوع هر قسمت است. بههاي مصرحه نیز توجه شاعر به موضوع و تناسب مشبهنکتۀ قابل توجه در استعاره

بر، طوطی، هاي غنایی چون صنوبهزمانی که به توصیف مهر میپردازد یا شرح حال عشق او را بیان میکند از مشبه
 پیل استفاده میکند.هاي اژدها، شیر، و ژندهبهماه، آفتاب و ...بهره میگیرد اما زمان توصیف جنگاوري مهر از مشبه

 ) ثعبان، پلنگ و ببر استعاره از مهر هستند. 3681پلنگ شیرکش ببر دالور (  / که چون ثعبان پیل انداز صفدر 
به که استعارة مصرّحه، مشبه همراه با یکی از صفات و مالئمات مشبه  دراستعارة مکنیه برخالف    *استعاره مکنیه:

عموماً جاندار است ذکر میشود. به این ترتیب استعارة مکنیه نوعی حرکت و پویایی در تصاویر شعري ایجاد میکند. 
یا و در  چون اغلب این تصاویر با تشخیص و جاندارانگاري همراه میشود. شفیعی کدکنی تصرّف ذهن شاعر در اش

هاي صور خیال در شعر میداندکه همه چیز برابر ما سرشار از زندگی، عناصر بیجان طبیعت را یکی از زیباترین گونه
 ). 149حرکت و حیات میشود (صور خیال در شعر فارسی، شفیعی کدکنی: ص 

بخشی  ر اغلب آنها شخصیّتهاي مکنیۀ تخییله هستند که دهاي بکاررفته در این منظومه، استعارهزیباترین استعاره
استعاره نوع  این  دارد. در  استعارهوجود  از  و  به تصویرسازي میشود  فاصله هاي کلیشهها شاعر موفق  اي متداول 

میگیرد. اوج استفادة عصار تبریزي از این نوع تصویرسازي هنگام توصیف است که بنظر میرسد در این امر نیز توجه 
بخشی به عناصر مادي اختصاص می نیز هنگام وصف، بیشترین توجه خود را به جان به آثار نظامی داشته است. نظا

 میدهد. 
 )446به ناخنهاي انجم کنده رخسار (  /ز رشک ناخنش شب در مه تار 

 )468به خدمت پیش سروش دست بر دست (  /افراز زبردست چنار گردن
 )373نهاده الله رو در کوه و صحرا (  /ز شرم آن گل خودروي رعنا 

ها هاي استعاري بکار رفته است. این اضافهاستعارة مکنیه در منظومه بسیار محدود است و اغلب بصورت اضافه 
)، صدر عشق 30)، رخ گل ( 11)، سر مهر ( 11)، دل سنگ ( 9اغلب متناسب با روح غنایی اثر است: خرمن ماه ( 

 )246) پاي دل   ،(300 )  ،(417 ) دندان ستاره   ،(405) انگشت حیرت   ،(406 ) ناخن شکَر  فکرت 444)،  )، چشم 
 ) و...3419)، پاي صرصر ( 3053)، حلق صراحی ( 504( 

کنایه یکی از صورتهاي بیان پوشیده و اسلوب هنري گفتار است؛ بسیاري از معانی را که در منطق عادي  *کنایه: 
ال در شعر فارسی،  بخش نیست، از رهگذر کنایه میتوان به اسلوبی دلکش و مؤثر بیان کرد (صور خیگفتار لذت

). بعالوه کنایه یکی از حساسترین مسائل زبان است. کنایه ذکر مطلبی و دریافت مطلبی  140شفیعی کدکنی: ص  
دیگر است و این دریافت عمدتاٌ ازطریق انتقال از الزم به ملزوم و یا بر عکس صورت میگیرد؛ به عبارت دیگر میتوان 

معنی ظاهري، مراد یکی از لوازم معنی آن است (بیان، شمیسا: ص   گفت ذکر جمله یا ترکیبی است که به جاي 
)، چشمۀ خورشید 681)، دست بر دست زدن (681هاي بکاررفته در منظومه: باد در دست داشتن (). کنایه279
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)، انگشت به دندان ماندن 706)، نمک بر زخم پاشیدن ( 698)، پاي از گلیم خود فراتر گذاشتن ( 191انباشتن ( 
)،  708)، نیش زدن ( 386)، انگشت بر حرف نهادن ( 381)، حلقه در گوش شدن ( 415گوي از میدان بردن (   )،440( 

 ). 1610)، خورشید به گل اندودن ( 1031آب در هاون کوبیدن ( 
از ویژ *اغراق:   اما در منظومهاغراق  اغراق در گیهاي اصلی داستانهاي حماسی است.  نیز  هاي غنایی و حماسی 

). منظومۀ «مهر و مشتري» اگرچه 77اساطیري دیده میشود (نگاهی تازه به بدیع، شمیسا: ص  توصیف قهرمان  
اي غنایی است، بدلیل داشتن قسمتهایی در توصیف نبرد، شکار و ... داراي بخشهایی با توصیفات حماسی منظومه

اغراقهایی متناسب   اغراقهاي متنوعی مواجه هستیم.  با  این منظومه  ازاینرو در  با توصیف قهرمان در ادب است. 
 غنایی و اغراقهایی متناسب با ادب حماسی. 

 )  440سر انگشت در دندان بمانده (  /ز انگشتش خرد حیران بمانده 
 )/ 427به بازویش کمان و دلبري نرم (  / به رویش پشت نیکو محضري گرم  

 )435عنان لطف در دستش نهاده (  /فلک روزي که عرض حسن داده 
 ) 683غمش از سنگ جوي خون گشادي (  /ز سوزش ناله بر کوه اوفتادي  

 )1426پس از قرنی سر کیوان شکستی (  /انداز او سنگی چو جستی ز سنگ
 ) 1432درش را از ثوابت بوده مسمار (  /بروجش را مالزم نجم سیّار 

هاي پرتکرار در منظومۀ «مهر و مشتري» است. این آرایه ایهام و ایهام تناسب نیز یکی از آرایه*ایهام و انواع آن:  
بیشتر هنگامی جلوه دارد که شاعر نام شخصیتها را بکار میبرد. انتخاب نام شخصیتها از عناصر فلکی چون مهر، 

براحتی با نام شخصیتهاي داستان، ایهام و مشتري، ناهید، بدر، بهرام، جوزا این امکان را براي شاعر پدید آورده که  
ایهام تناسب پدید آورد اما این مقدار توجّه به این آرایه، کالم او را ساختگی و تصنّعی کرده و از لطف کالم او کاسته 

 است. 
 ) 703قران با هم شما را نیست درخور (  / تو هستی مشتري او مهر انور  

 ) 705شک وبال خود تمنا ( یکنی ب /بدین فعل ار کمر بندي چو جوزا 
 ) 2622نه جز ناهید زیبد یار خورشید (  /نه جز خورشید شاید جفت ناهید 
 )3353دان که اوج هر دو جوزا است ( یقین می /تو ناهیدي و یارت مهر یکتا است 

 )3308ز مهر مهر شد چون ذرّه شیدا (  /که چون ناهید ماه مهرسیما 
تبری*تلمیح:   عصّار  کالم  در  آرایهتلمیح  و زي،  قرآن  آیات  به  تلمیح  بخصوص  میشود.  محسوب  پرکاربرد  اي 

داستانهاي پیامبران در منظومۀ او زیاد بکار رفته است. شاعر در این امر بیشک تحت تأثیر خاقانی و نظامی است 
 که به این ترتیب میتواند تسلّط خود و مهارت شاعریش را به رخ دیگران بکشد. 

)، خطوط رایتش اّنا فتحنا/ ممّد 17اولواالبصار را در هر دو دیده/ ز التدرکه میل غم کشیده ( تلمیح به آیات قرآن:  
)، یکایک ربّ 1230)، زو العافین نهندش تاج بر سر ( 1229)، ز جمع کاظمین الغیظ گردد ( 75لشکرش انّا کفینا (

)،  2361)، ( 2077)، ( 1229)، ( 102(   )،101)، ( 76)، ( 56)، ( 14)، ( 11)، ( 4) موارد دیگر: ( 2663انزلنی بخوانند ( 
 )2490 ) ،(2636 ) ،(2663 ) ،(3018 ) ،(3853 ) ،(3945( 

)، چو ظاهر کرده 23چو موسی جسته از وصلش امانی/ شده مجروح تیغ لن ترانی (   تلمیح به داستان پیامبران:
)/ ( 22د دیگر: ( ) موار457)، به دست لطفش ایزد کرده تخمیر ( 70انگشت هاللی / شکسته حسن ماه بدر حالی ( 
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63 ) /(64 ) /(68 ) /(73 ) /(74 ) /(84 ) /(85 ) /(155 ) /(197 ) /(256-257 ) /(418 ) /(429 ) /(1500 ) /(1610 /(
 )1807 ) /(1280 ) /(3613 ) /(3322 ) /(3443.( 

 تلمیح به شخصیتهاي اساطیري: 
 )815گذر کرده بر آتش چون سیاوش (  /زریرآسا به زیر ضرب خاموش   

 )818از آن دستان اسیر بند و زندان (  میل دستان چو زال زر مدامش 
 ) 3390)، (بیت 2484موارد دیگر: (بیت 

 تلمیح به شخصیتهاي عرفانی و تاریخی:
 ) 37ز شادي پاي کوبان بر سر دار (  ز عشقش رفته جانبازان سر دار

 )1183ز تیغ سربداران زخم خوردن (  /ز زخم تیزطبعان رنج بردن 
 ی: تلمیح به داستانهاي غنای

 )25ز وامق برده نرد صبر عذرا (  /ز رامین کرده ویس آرام یغما 
 )26ببسته زلف لیلی خواب مجنون (  /لب شیرین به خسرو کرده افسون 

 )226وزو بر لیلی و مجنون گذر کن (  /برو بر خسرو و شیرین نظر کن 
 )2965) / ( 2957موارد دیگر: ( 

 
 گیري نتیجه

براي  پرکاربرد  بحر هزج مسدس محذوف سروده شده است که وزنی  آوایی: مثنوي «مهر و مشتري» در  سطح 
هاي غنایی محسوب میشود. منظومه در قالب مثنوي سروده شده است؛ ازاینرو تنوّع در کاربرد  سرودن منظومه

ابیات قافیۀ    % 11یات قافیۀ اسمی و  اب  %79هاي بکاررفته قافیۀ اسمی است.  قافیه و ردیف وجود دارد. بیشتر قافیه
ابیات ردیف همراه با قافیه بکار رفته است که بیشتر آنها ردیفهاي فعلی هستند. شاعر   %10فعلی دارند. در حدود  

براي افزایش موسیقی کالم از جناس در جایگاه قافیه بهره برده است. جناس تام و جناس مرکب از انواع پرکاربرد  
است. قافیه  در  تصدیر،   جناس  واژه،  تکرار  جناس،  مختلف  انواع  ابیات  در  هستند.  ذوقافیتین  ابیات  از  بخشی 

صدایی، تنسیق الصفات، تتابع اضافات، اعنات و طرد و عکس بکار رفته است که موسیقی درونی حروفی، همهم
 شعر را افزایش داده است. 

سطح لغوي: در این منظومه لغات و ترکیبات عربی و لغات و ترکیبات نجومی بسامد باالیی دارد. همچنین این 
منظومه ترکیبهایی نوساخته دارد که بنظر میرسد برساختۀ ذهن شاعر است. ظاهراً عصّار تبریزي در کاربرد این  

 ترکیبهاي حماسی نیز کاربرد دارد.   اصطالحات تحت تأثیر خاقانی و نظامی است. همچنین در این منظومه
هاي بکاررفته در این منظومه سطح ادبی: تشبیه، اضافۀ تشبیهی، استعارة مصرّحه و تلمیح از پربسامدترین آرایه

هایی چون اغراق، ایهام تناسب، استعاره مکنیه و کنایه نیز با بسامد کمتر در منظومه بکار رفته است. است. آرایه
هاي متداول در ادبیات غنایی بهها حسی و مشبهبه)  است. اغلب مشبه%60نوع حسی به حسی (   تشبیهات اغلب از

ها بههاي حسی متداول در ادبیات حماسی بکار رفته است. اغلب مشبهبهاست. در بخش توصیفات حماسی مشبه
با وجه شبهی خالقانه و    هاي متداول در برخی موارد بهبه مقید بسیار محدود است. مشبهمطلق هستند و مشبه

اند که سبب زیبایی تشبیهات شده است. زمانی که به توصیف قهرمان داستان میپردازد تشبیهات جدید بکار رفته
تشبیهات از این نوع است. پس از تشبیه،    %5/39تفضیلی غلبه مییابد. تشبیهات بلیغ بسامد باالیی دارد و حدود  
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هاي هه و استعاره متناسب با روح غنایی اثر بکار رفته است. زیباترین استعاراستعارة مصّرحه پرکاربرد است. تشبی
بخشی به عناصر، موفق به تصویرسازي میشود. بیشترین مکنیه که در شعر بکار رفته، زمانی است که شاعر با جان

نشان دادن تسلّط و    تلمیحهاي بکاررفته در منظومه، تلمیح به آیات قرآنی و داستانهاي پیامبران است که با هدف
مهارت شاعر بکار رفته است. ایهام تناسب نیز اغلب با نام شخصیتهاي داستان بوجود آمده است که رنگ تصنّعی 

 به شعر داده است. 
 

 منافع  تعارض
 حاصل   و  نرسیده  چاپ  به  خارجی  و  داخلی  نشریه  هیچ  در  اثر  این  که  مینمایند  گواهی  مقاله  این  نویسندگان
 طبق   تحقیق این  .دارند  رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهاي 

 تعارض   گزارش  مسئولیت.  است  نگرفته  صورت  تقلبی  و  تخلف   هیچ  و  شده  اجرا  اخالقی  مقررات  و  قوانین  کلیه 
 را   شده  ذکر  موارد  کلیه  مسئولیت  ایشان  و   است،  مسئول   نویسنده  عهده  به  پژوهش  مالی  حامیان  و  منافع  احتمالی

 . میگیرند عهده بر
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