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 چکیده

هجري است. شهرت طرزي به جهت بسآمد باالي افعال  يازدهم قرن برجستۀ شعراي از افشار طرزي

 سوي از اما شده طرزي نام ماندن زنده موجب موضوع موسوم به افعال جعلی در ديوان اوست. اين

 اشعار بررسی و جدي نقد به كمتر محققين، تا شده سبب و كرده قرين ادبی تفنن با را او نام ديگر

 نظام و است تفنن و تفريح از فراتر شاعر قصد كه مييابيم در طرزي شعر دقيق بررسی بپردازند. با او

 به نزديك در ويژگی اين به بخشيدن رسميت و جعلی مصدرهاي ساخت در دقيق منديقاعده و

 ميكند مواجه هوشمند شاعري با را ما( حال وصف و تفنن و تغزل و مدح و نعت از اعم) اشعار تمام

 .بيابد فارسی زبان ساختاري ارائۀ مضامين شعري و نيز گسترش در نو راهی دارد تالش كه

هايی از تصحيفات پس از تبيين لزوم تصحيح انتقادي ديوان طرزي و بازنمايی نمونهدر اين مقاله 

مهمترين (، 9001)و تجديد چاپ شده در سال  9031راه يافته به ديوان چاپ شده در سال 

شده است. در بخش  بررسیويژگيهاي سبكی شعر طرزي در سه سطح زبانی، فكري و ادبی 

 از افعال جعلیِ هايینمونهبه پس از تبيين نوعی افراط در ساخت بعضی از افعال، ويژگيهاي زبانی 

مرسوم در زبان معيار بسيار نزديكند و قابليت  به كار رفته در ديوان اشاره شده كه به افعال جعلیِ

ورود به زبان معيار را دارند. در بخش ويژگيهاي فكري به موضوعات تكرار شونده از قبيل عشق، 

ن و تنباكو و مدح ائمۀ اطهار )ع(، انتظار منجی، مدح صفويان، اندرز و مبارزۀ جدي شاعر با غليا

با شاعر در ساختن ايهام امكان ويژۀ ابتدا ه شده است. در بخش ويژگيهاي ادبی بنگ و شراب اشار

هايی آمده بديعی و بيانی نمونه هايآرايه ديگرانواع ايهام و و سپس از  تبيين شده ذكر چند نمونه

 است. 

 سبك شناسی ، افعال جعلی ، ايهام تصحيح انتقادي ، : طرزي افشار ،  کلمات کلیدی
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 مقدمه

 بدان كه طرزي شعر خصيصۀ مهمترين. هجري است يازدهم قرن برجستۀ شعراي از افشار طرزي

وجود افعال موسوم به  شده و تخلص شاعر نيز به سبب همين خصيصه و طرز خاص است، مشهور

 خالی سبكی ويژگی اين از كه ميشود يافت او ديوان در شعري كمتر افعال جعلی است؛ تا جايی كه

 .باشد

 قرين ادبی تفنن با را او نام ديگر سوي از اما شده طرزي نام ماندن زنده موجب نو طرز اين هرچند

 بعضی در كه جايی تا بپردازند او اشعار بررسی و جدي نقد به كمتر محققين، تا شده سبب و كرده

 به طرزي از نامی حتی (صفا اهللذبيح مرحوم ادبيات تاريخ همچون) ادبيات تاريخ مرجع كتب از

 .او شعر نقد و احوال شرح به رسد نيامده است چه ميان

 بر مؤثري و لطيف اشعار به آن، اجمالی مطالعۀ و طرزي ديوان زدن ورق با كه حاليست در اين

 اين از مهمی بخش و هستند نو طرز اين مديون را خود آبداري و لطف از بخشی تنها كه ميخوريم

-بهره پردازي ومضمون در شاعر و استادي «دلكش هايلطيفه و بلند معانی»وجود  به مربوط تأثير

 شماره خطی نسخۀ حاشيۀ در بهار الشعرايملك مرحوم. )ستشاعري ابزار و خيال گيري از صور

 اينگونه او دربارۀ -كرده ضبط را طرزي ابيات از بيت 273 درحدود تنها كه- مجلس كتابخانه 2712

 خاص سبكی و ذوق صاحب. است بوده صفی شاه عصر در گويا و صفويه معاصر: »اندكرده قضاوت

 اشعارش در عرفان از هم ذوقی. برده بكار دلكش هايلطيفه و بلند معانی اشعارش ضمن در و است

 هشت هفت. نيست بد رفته رويهم و است بيمزه ديگر بعض و شيرين تركيباتش بعض. ميشود ديده

 و ترجمه در مجالی. آيدمی بدست ديوانش از متفرقه ممتاز فرد چهل سی و نقل قابل و خوب غزل

 .« (شد خواهد تحقيق فرصت موقع. است نيامده بدست احوالش تحقيق

عباارات   ، انواع صفت، -عام و اسم خاص اعم از اسم-اسم  از كه فعلهايی با برخورد در و اول نگاه در

 ايان  ميرساد  ذهان  به كه طبيعی نتيجۀ اولين اند،شده تركی و عربی ساخته تركيبی و حتی عبارات

شعر طرزي تماماً در خدمت تفريح و تفنن مخاطب است. )كه البتاه بعضای از اشاعار او تاا      كه است

حدي اين ويژگی را دارد.( اما به تدريج با تأمل بيشتر در شعر او و با انس گرفتن با اين شايوه، نگااه   

ديوان تغيير خواهد كرد. تحليل سبكی ديوان طرزي و تبياين برجساتگيهاي شاعر او و    كلی به اين 

 بازنمايی استادي شاعر در انواع فنون ادبی بدين منظور صورت گرفته است.

 پیشینة تحقیق

 و شعر باب در جامعی تحقيق و نشده تصحيح علمی شيوۀ به تاكنون افشار طرزي ديوان متأسفانه

 مرحوم دستبه شمسی هجري 9031 سال در يكبار شاعر ديوان. است نگرفته صورت او شيوۀ

 و تقدم فضل از گذشته. است شده چاپ تجديد 9001 سال در و رسيده چاپ به تمدن محمد

 شيوۀ نظر از ايشان كار افشار، طرزي ديوان چاپ و آوريجمع در تمدن مرحوم ستايش قابل تالش
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در تمدن  .ميكند آشكار را ديوان اين علمی تصحيح لزوم كه دارد اشكاالتی متون تصحيح علمیِ

آثار نويسندگان »توجهی قدما به شاعر و دست نيافتن به شرح حالی از او در مقدمۀ ديوان از بی

اظهار تأسف كرده و سپس شرحی از زندگی و سفرها و حاالت شاعر « الشعراسلف و صاحبان تذكره

 از ابيات ديوان استخراج نموده است.

اي پس از ذكار خالصاه   9«اي يگانهطرزي افشار، شاعري يگانه، شيوه»در مقالۀ رضا انزابی نژاد كتر د

 از هاي تصرف طرزي در زباان و سااخت افعاال جعلای پرداختاه و     از مقدمۀ مرحوم تمدن، به شيوه

 سخن گفته است. با نقل سه غزل «به زير و بم شعرشاعر تسلط و اشراف »

شعر طرزي هيچگاه آنگونه كه شايستۀ اوست مورد بررسی و نقد قرار نگرفتاه  همانطور كه ذكر شد، 

اي كوتااه باه   تنها اشااره  -اگر نامی از او به ميان آمده باشد-ها و كتب تاريخ ادبيات، است. در تذكره

هاي مختلف شعر او ساخنی باه مياان    طرز جديد او در ساخت افعال جعلی شده و از ظرايف و جنبه

 نيامده است.

 تصحیح انتقادی دیوان طرزی افشار -3

 دالیل ضرورت تصحیح انتقادی -3-3

متوون   ( از نظر شيوۀ علمی تصحيح9001)و تجديد چاپ شده در  9031ديوان چاپ شده در سال 

 اشکاالت متعددی دارد. در اینجا به ذکر سه مورد بسنده میشود:

 مشخص و نشده معرفی( اساس ۀنسخ تیح) ايشان استفادۀ مورد هاينسخه از هيچيك -3-3-3

در نتيجه ابيات از . است در مقابله و تصحيح استفاده شده معياري چه با و خطی نسخۀ كدام نيست

 وجود هانسخه مورد در كه مطلبی تنها مقدمۀ كتاب، حيث اصالت و صحت قابل ترديد هستند. در

 طرز نگارش و صحت و اصالت حيث از آنها چگونگی و هانسخه تاريخ از ذكري بدون) است اين دارد

 اشعاري از عبارت شعر متن اعداد به اشاره ريز خط به صفحات، پاورقی در( : »غيره و ابيات تعداد و

 نسخه تعيين در آنها تاريخ تاخر و تقدم به نظر و ؛ يافته نگارش اختالف به ديگر نسخ در كه است

 ... «  الخ 2 نسخه( نب. ) 9 نسخه يعنی( نا) مثال. شده تهجی حروف رعايت به ترتيب فقط

: » است داده توضيح اينگونه پاورقی در و آورده بيتی چهار ايقطعه ديوان، آغاز در تمدن، -3-3-2

 كتابخانه در تبريز در مفصلی جنگ در فقط. نبود موجود فعلی نسخ از هيچيك در فوق قطعه

 در اين. « شد درج و استنساخ آنجا از و رسيده نظر به نخجوانی محمد حاجی آقاي خصوصی

 كتابخانۀ نسخۀ سه پاكستان، نجف، هاينسخه) خطی نسخۀ نُه آغازِ در بيت چهار اين كه ستحالی

 غزلی ضمن( ملك، نسخۀ دانشگاه اصفهان و نسخۀ كتابخانۀ مينوي كتابخانۀ نسخۀ دو مجلس،

 در نيز نسخ اقدم كه هانسخه اينهيچيك از  به تمدن كه است روشن. ضبط شده است بيتی هفت

                                                           
 1731نامۀ فرهنگستان، دوره چهارم، شماره سوم، مرداد -1 
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و در نتيجه، گذشته از فوت ابياتی از ديوان چاپی )ابياتی از غزلها و  نداشته دسترسی آنهاست ميان

ها در مقابله بيش از صد بيت در قصيده و مثنوي و ترجيع بند و غيره(، امكان استفاده از اين نسخه

 و تصحيح براي وي وجود نداشته است.

در ديوان چاپی اشكاالت متعددي وجود دارد. گذشته از اشكاالت چاپی در ضبط ابيات  -3-3-1

هاي خطی موجود ديده ميشود )كه تعدادشان كم نيست(، در بسياري از ابيات اختالفهايی با نسخه

بجاي كاتب يا مصحح با داليل كه در نزديك به تمام موارد، نادرست بودن ضبط تمدن و دخالت نا

بخش بعد به چند نمونه از اين تصحيفات اشاره ميشود.( با توجه به اين كافی اثبات ميشود. )در 

-علمی تصحيح انتقادي متون و با استفاده از نسخه ۀگيري از شيونكات، نگارنده بر آن شد تا با بهره

  ارائه كند. ديواناي از اين هاي متعدد موجود از ديوان طرزي افشار، متن پيراسته

 9726غزل )جمعاً  222بيت دارد شامل:  2222در مجموع  -ن تصحيحبر اساس اي-ديوان طرزي 

بيت(، يك  62رباعی ) 06بيت(،  62قطعه ) 1بيت(،  911مثنوي ) 1بيت(،  261قصيده ) 99بيت(، 

بيت( . عالوه بر اشعار،  92رباعی تركی ) 0بيت( و يك غزل و  91هزل ) 2بيت(،  922بند )ترجيع

 جود است.يك بحر طويل نيز در ديوان مو

 

  هامعرفی اجمالی نسخه -3-2

در اين تصحيح از پانزده نسخۀ خطی استفاده شده است: دو نسخه به عنوان نسخۀ اساس در نظر 

 گرفته شده است، چهار نسخه به عنوان نسخه بدل و نُه نسخه به عنوان نسخۀ فرعی.

 هاي اساس: نسخه -3-2-3

اين نسخه كاملترين نسخه در بخش غزليات است و از . 026 ش. كتابخانۀ اميرالمؤمنين. نجف -

متن بسيار قابل اعتناست. تاريخ كتابت نسخه مشخص نيست اما در صفحۀ اول نسخه  حيث اصالتِ

بعد از فهرست مندرجات )رساله عروض و قافيه و ديوان ميرزا طرزي افشار و ديوان خواجه نظام( 

 «9223شاه قاجار درست شد در تبريز لوس محمددر ج» و اين جمله درج شده است:  9223تاريخ 

كاملترين نسخۀ ديوان است و فقط چند غزل از ابتداي آن  . 91729 ش. كتابخانۀ مجلس. تهران -

ه.ق كتابت شده و از نظر صحت ضبط و اصالت متن كامالً درخور توجه  9202 افتاده است. در سال

 اين تصحيح است. هاي اساساست. اين نسخه به همراه نسخۀ نجف نسخه

 نسخه بدلها: -3-2-2

ه.ق كتابت شده و شامل  9992 . در ذيقعدۀ VI/2260 72 ش. پنجاب كتابخانۀ دانشگاه. پاكستان -

  غزليات است.

ه.ق كتابت شده و شامل منتخبات غزليات و  9912 . در سال 92919 ش. كتابخانۀ مجلس. تهران -

 بحر طويل است. 
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شناسی مربوط به قرن . بدون تاريخ )با توجه به شواهد نسخه ط117ش . كتابخانۀ مجلس. تهران -

 سيزده(. شامل غزليات است.

 ه.ق به بعد.  9229اي با تاريخهاي مختلف از . در مجموعه97911تهران. كتابخانۀ ملی. ش  -

 هاي فرعی:نسخه -3-2-1

  ه.ق 9221 . سال 2126 ش. كتابخانۀ ملك. تهران -

 ه.ق 9223 .سال 2992ش. كتابخانۀ ملك. تهران -

  ه.ق 9229تا  9226. سالهاي 90129تهران. كتابخانۀ ملی. ش  -

 ه.ق 9036  . سال 6232 ش. كتابخانۀ مجلس. تهران -

   ه.ق 9090 . سال 2712 ش. كتابخانۀ مجلس. تهران -

 ه.ق  9090. سال  219اصفهان. دانشگاه اصفهان. ش  -

  . بی تاريخ99216 مرعشی نجفی. ش قم. كتابخانۀ آيت اهلل -

 . بی تاريخ921قم. كتابخانۀ آيت اهلل گلپايگانی. ش  -

 . بی تاريخ11تهران. كتابخانۀ مينوي. ش  -

 چند نمونه از تصحیفات در متن چاپی دیوان مصحَّح مرحوم محمد تمدن -3-1
3-1-

3- 

 آفتاب دين ولی اللَّه كاه هسات  

 ولی اللَّه كه هسات  ساقی كوثر
 

 مهاار او ماارآت دلهااا را صاافا    

 فااا را صا ارآت دلها ااا مهر او م
 

 29بياااات -2غاااازل

 (9صطرزي،تمدن،)

هاي مورد استفادۀ ماست بساياري از زيباييهاا و   كه مخالف ضبط تمام نسخه« ساقی كوثر»با ضبط  

تناسبات بيت از بين ميرود. از جمله: يك استعاره )آفتاب دين( ، يك تشبيه يا استعاره مكنيه )ديان  

به آفتاب تشبيه شده يا دين به آسمانی تشبيه شده كه آفتاب دارد( ، ياك ايهاام ترجماه )آفتااب و     

 اب و مرآت و صفا(  مهر( و يك تناسب يا ايهام تناسب )آفت

3-1-

2- 

 جلااوۀ ناااز نخاال قاادت كااو 

 وااا دت كال قا اجلوۀ ناز نخ
 

 تننااااا راتااااا فلكااااانم تاااان  

 را راناااا ن تالا انم اااا ا فلكااات
 

 0بيااااات -2غااااازل

 (90صطرزي،تمدن،)

معناي بيت روشن است: اگر جلوۀ ناز نخل قد تو را ببينم از شوق، نغمۀ سرود و موسيقی را تا فلك  

نامه دهخادا( ( مشاابه ايان    تننا: تن تنن : كنايه از نغمه و سرود/ وزن اجزاي آواز )لغتميرسانم. )تن

 معنی در ابيات ديگر ديوان نيز آمده است. مانند:
 2بيت -910غزل گذر ز نُه فلكد نغمۀ نشاطيدن  به سوي كلبۀ ما گر قدم نهی ما را 

                                                           
 شماره اشعار و ابیات مطابق ترتیب آنها در دیوان مصحح نگارنده است. -1 
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اشاره به آيۀ لان  »در پاورقی اينگونه توضيح داده است: « لن ترانا»بعد از ضبط عجيبِ  تمدنمرحوم 

باياد كوتااه    تراناا گذشته از اينكه در وزن اشكالی ايجاد ميشاود )الاف اول در   « . ترانی يا موسی الخ

وشان و  با اين ضبط معناي ر« لن ترانا»آمده و نه « لن ترانی»تلفظ شود( و گذشته از اينكه در آيه، 

 صحيحی هم از بيت به دست نميآيد.
 من محظوظم ز صاورت خاوب   -3-1-1

 ورت خاوب از ص می محفوظم
 

 در هر دو جهانم اين گناه اسات  

 م اين گناه استادر هر دو جهان
 

 1بياااات -26غاااازل

 (27صطرزي،تمدن،)

گناه عاشق حظ بردن از صورت خوب است نه محفوظ ماندن از آن. ابيات ديگر غزل نيز مؤيد ماتن   

كاز  »است. عاشق به صورت دلبر نگريسته و از چشم او تيرهايی خورده و روزگارش سياه شده است: 

 «چشم تو روز ما سياه است.
 الطاف بر حال طارزي بُوَد محض  -3-1-4

 تاااعااام الّا اطاااتيارياااخنمی

 عقاباد مای  ثواباد اگار  اگر مای  

 دااا يا عقابااد اگر طرزياااثواب

 6بياااات -26غاااازل

 (72صطرزي،تمدن،)

متن مطابق است با سيزده نسخه خطی و گذشته از آن كلمات قافيه در اين غزل كه همگای فعال    

 شبابد و ...میاضطرابد، كبابد، میشرابد، میكند: میمضارع اخباري هستند نيز متن را تأييد می

 روددر عرصۀ فنا كه دَرو مارد  مای   -3-1-7

 درواو مارد  مای  در عرصۀ فنا كه در
 

 رودنآورد سر كسی كه به نااورد مای   

 رودمای  ناا درد كسيكه به  رانا دردس
 

 9بياااات -12غاااازل

 (20صطرزي،تمدن،)

گذشته از اين كه بيت با ضبط تمدن معناي مطلوب و روشنی ندارد، زيباييها و تناسبات بيت نيز از  

است و تناسب و ايهام تناساب باين   « نآورد و ناورد»رود كه مهمترين آنها جناس تام مركب بين می

 ناورد و عرصه و فنا و سر آوردن.

 ايوشاات بوسااهاز لااب عنّاااب -3-1-6

 ايبوسااهوشاات از لااب عنّاااب
 

 الاذ  پيش من از صحن مزعفار  

 ذاااال ادۀ احمراابپيش من از 

 0بيااااات -12غااااازل

 (10صطرزي،تمدن،)

« صحن مزعفر»ضبط تمدن با تمام نسخ اختالف دارد و ظاهراً دليل تبديل، ناشناخته بودن معناي  

براي كاتب يا مصحح بوده است. حال آنكه اين كلمات در شعر كهن سابقه دارد: )صاحن در معنااي   

 بشقاب و كاسۀ بزرگ و مزعفر در معناي نوعی حلواي زعفرانی(
  
  

 (001)خاقانی، ص خرمگس را صحن حلوا برنتابد بيش از اين  ر خوان مسيحب زحمت آنجا چون توان بردن كه

 پر الله كن و پر از گل سرخ
 

 اين صحن رخ مزعفري را 
 

 (23)غزليات شمس، ص

 3-1-

5- 

 مگااار روزيااام در بااازمش نوازناااد  

 داااام در باازمش نوازناااار روزيامگاا
 

 كانم صابر  مای  به كنجی رفته چون نی 

 براميكاانم صاا ن انديشااه از ويااااابدي
 

 2بياااااات -11غاااااازل

 (11صطرزي،تمدن،)

 يادآور اين بيت مشهور سعدي در بوستان است:« نوازند»استخدام به كار رفته در  

 شنيدم كه جشنی ملوكاناه سااخت  

 

 )بوستان، باب دوم( چو چنگ اندر آن بزم خلق نواخت 



 

 

 

 

 18/شناسی شعر اوديوان طرزي افشار و سبكتصحيح انتقادي  

با ضبط تمدن كه هيچيك از نسخ خطی مؤيد آن نيست، استخدام زيباي بيت و تماامی تناسابات    

 لفظی و معنايی از بين ميرود.
 منّاات بهشااتم دور از تااو  نماای -3-1-8 

 بهشاتم بيتاو جاناا    هشت ونمی
 

 بااه كوياات چااارديواري ماارا بااس   

 ساويت چااارديواري ماارا باا  ابكاا
 

 2بيااااات -936غااااازل

 (10صطرزي،تمدن،)

ظاهراً انگيزۀ تبديل و ايجاد اين ضبط عجيب، ايجاد تناسب لفظی و معنايی ميان هشت و بهشات و  

  نيز رعايت تناسب بين هشت و چار بوده است.
 دال جاااه جهااان باار كااس نمانااد   -3-1-3

 راه خطياااريستدال جااااه جهااان 
 

 جاويش به چاه افتاده چندين جااه  

 جاويش به چاه افتاده چندين جااه 
 

 6بيااااات -992غااااازل

 (11)طرزي،تمدن،ص

باه  »باياد تقاديراً   « جاه»با اين ضبط كه متفاوت با تمام نسخ خطی است، گذشته از اينكه به ناچار 

معنی شود، به دنبال جاه جهان بودن تقبيح نميشود و تنها، سختیِ رسيدن به آن « دنبال جاه بودن

صراحت اعالم شده و مشخص اسات:  گوشزد ميشود. حال آنكه نظر شاعر بارها دربارۀ اين موضوع با 

( ظااهراً  2بيت -996)غزل« جوياي بقا باش كه در دار فنا هست / پايندگی سلطنت و جاه مشخص»

 تنها دليل اين تبديل ايجاد تناسب لفظی بين جاه و راه و چاه بوده است.
 ز بس در هجر تو ضعفيد بند اسات  -3-1-31

 ز بس درهجر تو ضعفيده بند اسات 
 

 عاشااق دل درواي بااه يااك مااويی  

 عاشق شااايدايبه يك ماويی دل 
 

 7بيااااات -907غااااازل

 (922)طرزي،تمدن،ص

و نيز آويزان بودن « به يك مو بند بودن»در معناي معلق و آويزان با مفهوم « دروا»روشن است كه  

 در زلف معشوق كمال تناسب را دارد.
 از بلدۀ همدان به صفاهان سافريدم  -3-1-33

 مفريداصافاهان سا  ي باز از همدان سو
 

 اساب خراماان سافريدم   خرجی و بیبی 

 فريدمااا اسب خرامان سخرجی و بیبی
 

 9بياااات -921غاااازل

 (921)طرزي،تمدن،ص

ضبط متن مطابق هفت نسخه خطی از جمله نسخۀ نجف است. در نساخۀ مجلاس و چهاار نساخۀ      

ديگر به جاي همدان، قزوين درج شده است كه با وزن بيات ساازگارتر اسات. فاار  از اينكاه كادام       

و تصحيح « همدان»ضبط صحيح است، دخالت نابجا در ضبط تمدن آشكار است كه به جهت حفظ 

 وزن صورت گرفته است.
 نگرفاات اناادر آن قااد مااوزون  -3-1-32

 انيداوشا ااايار ماوزون مان نگ  
 

 غزلياااادم اگاااار رباعياااادم  

 دمااااا ر رباعياادم اگاااغزلي
 

 2بياااات -972غاااازل

 (922ص،)طرزي،تمدن

كار رفته است: غزل و رباعی من در يار موزونم ی مجازي قد موزون به جاي معشوق بدر يك جابجاي 

مخالف تمام نسخ است، تبديل، ظاهراً به دليل درنيافتن يا نپسنديدن تأثير نكرد. در ضبط تمدن كه 

اين مجاز و عدول از هنجار بوده است. اما اين تبديل بدون توجه به قوانين دقيق طارزي در سااختِ   

كار باردن آن باه جااي    فعل گذرا به دو مفعول است و ب« نگوشانيد»فعل جعلی صورت گرفته است. 

 صحيح نيست و در ديوان سابقه ندارد.« نگوشيد»فعل گذرا به يك مفعولِ 
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 المثاليَاااتمشاااهور عالمياااده عاااديم  -3-1-31

 تااااالوفائيديمااااعده اااامشااهور عالمي
 

 ايمهري اي مهِ مان آد كارده  در سست 

 ايردهامهري اي مهِ من آد كا در سست
 

 1بيات  -233غزل

ص،)طرزي،تماادن

962) 

صحيحی نيست، تمام لطف بيت در روش ايهام )ذم شابيه  الوفا تركيب گذشته از اينكه تركيب عديم

به مدح( و غافلگير كردن مخاطب است كه با ضابط تمادن از باين ميارود. در مصارع اول باه نظار        

المثالی مدح كرده است اما در مصرع دوم مشاخص  مانندي و عديمميرسد كه شاعر معشوق را به بی

 ري است.   مهمانندي در صفت مذمومِ سستميشود كه اين بی
 اسات: چو سيصد داخلد تاريخِ سان -3-1-34

 تاچو سيصد داخلد تااريخ سانسا  
 

 زهااای ساااان ساااليمان قزلبااااش    

 اشااااليمان قزلبااااس أنااااشزهاای 
 

 03بياااات -2قطعااااه

 (212صطرزي،تمدن،)

قطعه در مدح شاه عباس دوم و توصيف سان ديدن او از سپاه اسات. ضابط تمادن قطعااً نادرسات       

( و 23+9+23+93+03+73( و سليمان )93+2+6است. بر اساس حروف ابجد، مجموع كلمات زهی )

( جمع شود 23+9+033كه اگر با شأن ) 120ميشود  033( و عدد 033+9+2+03+6+933قزلباش )

يآيد كه با دوران زندگی شاعر و شاه عباس دوم مطابقت ندارد؛ اماا باا ضابط    به دست م 9032سال 

 به دست ميآيد كه صحيح است. 9372( عدد 23+9+73نسخه اساس )سان=
 به خام سوخته قرصاين چارخ كای ماناد     -3-1-37

 ی ماندااين چرخ كاابخام و سوخته قرص
 

 جو كه عطايد سه شب صياميدهقرصسه  

 صاياميده  شب عطارد زسه قرص جو كه 
 

 29بياااات -1قصاااايده

 (222صطرزي،تمدن،)

 صايامِ اي دارد به داستان ناذر ساه روز   قصيده در مدح اميرالمؤمنين علی)ع( است و اين بيت اشاره 

كه براي افطارِ  سه قرص نان جوحضرت علی)ع( و حضرت زهرا)س( به جهت بهبودي حسنين )ع(. 

شاد و آياات هفاتم و     عطاا تهيه شده بود در هر شب به ترتيب به درويش و يتايم و اساير    سه شب

كاه  »(. نادرساتی ضابط   272هشتم سورۀ دهر در اين باب نازل شد)فرهنگ تلميحات، شميسا: ص 

 نياز به توضيح ندارد.« عطارد ز شب صياميده

 اين نُه تومان وظيفه كز بهار معااش   -3-1-36

 ندهندبب میتصحيف نَه ايده زان س
 

 شهم كه خلاداد خاداش  لطفيده صفی 

 اشاااا دندي كااده دهيااالبدالنينعم
 

 22رباعی 

اناد و  خوانده« نَه»را با تصحيف « نُه»گويا تمام لطف اين رباعی زيبا در ايهامها و حسن تعليل است. 

نيكاويی داشاته   خواهاد كاه تصاحيف    شاعر از متصديان می )حسن تعليل(. اندوظيفۀ شاعر را نداده

ند )ايهام خااص در ده( . ضامناً از ايهاام تباادر در كلماه      دهباشند و نُه را دَه كنند و نيز وظيفه را ب

را « نَاه اياده  » تضاد ميسازد نيز نميتوان گذشت. تمدن « نَه»ورد و با را به ياد ميآ« نَعَم»كه « نِعم»

ساياري از ايان زيباييهاا از باين     ( با ايان ضابط ب  232ضبط كرده است. )طرزي،تمدن ص « نايده»

 ميرود.

 سبک شناسی شعر طرزی افشار -2

 مهمترین ویژگیهای زبانی -2-3

 «مرغوبدعجبی نيست اگر شعر تو می  در سخن طرز نوي مخترعيدي طرزي»
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اگر بنا باشد تنها يك مشخصۀ سبكی از ديوان طرزي افشار ذكار شاود، آن    افعال جعلی: -2-3-3

افعال موسوم به افعال جعلی در بسآمد باالست. خود شاعر نيز بارهاا باه طارز     گمان وجودويژگی بی

 جديد خود اشاره كرده و به آن باليده است. )سی و هشت بار تنها در غزليات(

البته استفاده از افعال جعلی به صورت بسيار محدود در زبان و شعرِ پيش از طرزي نيز ساابقه دارد،  

اي خااص، از  زبان، راهی نو در ساخت افعال در پيش گرفتاه و باا شايوه    اما طرزي با گريز از هنجار

طرزي افشار، شااعري يگاناه،   »عناصر مختلف زبان فعل ساخته است. دكتر رضا انزابی نژاد در مقالۀ 
هاي تصرف طرزي در زبان و ساخت افعال جعلی پرداخته و سيزده سااختار  به شيوه« اي يگانهشيوه

-سااخت فعال از: اسام عاام )مای     »توضيح داده است كه به اجمال عبارتناد از:   جديد را با مثالهايی

اي( ، اسم خااص جايهاا )حجازيدناد( ، دو اسام متارادف ياا       سمندرد( ، اسم خاص كسان )الياسيده

العظامد( ، اسم و حرف يا ضمير و حرف يحیپدر و برادرد( ، عبارت )میطوفٌ عليه )میعمعطوف و م

اي( ، كلمات تركی )سَسَاد( ، همچناين كاربردهااي عجياب در     اسم )شهيديده هرگز عليكی( ،)نمی

اي خاص )مَاِحتساب( ، ضامير مفعاولی پايش از فعال     انزكد( ، فعل نهی به گونهصفت تفضيلی )می

 ( دوره چهارم، شماره سوم)نامۀ فرهنگستان « كج نگاهد(.)ميم انكارد( ، فاصله ميان می و فعل )می

توان اينگونه حدس زد كه ساختن افعال جعلی، در ابتاداي  جموعۀ اشعار ديوان ميررسی دقيق ماز ب

سازي و اي در تفنن ادبی بوده و صرفاً به جهت گريز از تكرار و برجستهكار براي خود شاعر نيز شيوه

ايجاد طنز صورت ميگرفته است اما به مرور زمان استفاده از اين افعال به زبان اصالی شااعر تباديل    

ترين اشعار با مضامين مدح ائمۀ اطهار)ع(، انتظار منجی، مدح پادشاه و نظاير آن با اين و جدي شده

 شيوه سروده شده است. 

در مواجهه با شعر طرزي نيز غالباً وضعيتی مشابه براي مخاطب پيش ميآياد. در ابتادا باا مشااهدۀ     

مااً در خادمت تفاريح و تفانن     افعال جديد و بعضاً عجيبِ جعلی، به نظر ميآيد كه شاعر طارزي تما  

مخاطب است. )كه البته بعضی از اشعار او تا حدي اين ويژگی را دارد.( اما به تدريج با تأمال بيشاتر   

 در شعر او و با انس گرفتن با اين شيوه، نگاه كلی به اين ديوان تغيير خواهد كرد.

در بسياري از ابياتش ايجااد   با تصرف در زبان، گذشته از حالوتی كهافشار به نظر ميرسد كه طرزي 

افعال جعلی در دياوان  كرده در جستجوي راهی نو براي گسترش ساختاري زبان فارسی بوده است. 

 توان به دو دسته تقسيم كرد: منظر مي اينطرزي را از 

احتماال  . اناد اي افراطی از بعضی اسمهاي خاص و عبارات ساخته شاده افعال خاصی كه به شيوه -9

هرگاز  حجّاد، نمای  راهمای »همچون: ينگونه افعال به زبان معيار بسيار ناچيز است. افعالی راه يافتن ا

 ...«اللهی و بسمز غير احتياطند، میمی العظامد،يُحیِعليكی، می

و باه افعاال جعلای مرساوم در زباان معياار چاون         اناد افعالی كه به روشی اعتدالی ساخته شده -2

د. نا كارگيري در زبان معيار را دارقابليت بهآنها اغلب و  ندار نزديكترسيدن، جنگيدن و رقصيدن بسي
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-نگااهی، مای  می»كار رفته در ابيات( اشاره ميشود: به بعضی از اين افعال )با همان زمان و صيغۀ به

ايام،  ايام، آهياده  اي، خميد، ظلميده، ماتيدهاي، لطفيدهوهمی، گمانيدهسهوي، برونيدم، خلقيده، می

روانايم،  نظاري، مای  الفياد، مای  رحماد، بِشااد، مای   ايم، پناهيدم، بِرَحم، میلطفد، پناهيدهمیبِلُطف، 

تماماد،  ساالمد، مای  حظّد، میخرابد، گمرهانده، مینرمد، مینازكيده، روشنيده، اشكيده، نَنَرمد، نمی

كوچيم، ميدم، میاستميدند، آسانيد، بيماريد، خالصيد، منعيدي، غافليدي، زنگيد، رميدن، بِصَبر، می

 ...«  فراموشی، نخاموشی و ضعفيد، گازيدم، عرقيدم، شرميدم، صرفيدم، زيانيدم، حرفيدم، می

 ديگر ويژگيهاي زبانی شعر طرزي اجماالً بدين قرار است:

به عنوان رديف؛ شكستستش، مستستش، دستستش و ... « استن»كاربردي ويژه از مصدر  -2-3-2

 (921)غزل مكتبستم و ... + تبستم، شبستم،( 992)غزل

 (2)غزل الف اطالق؛ كمندا، افكنندا، آورندا و ... -2-3-1

 تحبيب و تصغير در اغلب كلمات يك غزل؛ « كاف»كاربردي خاص از  -2-3-4

 نگاااهكیافتاااده دل بااه دامااك وحشاای   »

 

 ...«سااياهكی رحمكاای سااتمگركی دل باای

 (223)غزل

 ساكن كردن متحرک؛  -2-3-7

 رباي تااو بااردارد از تااو دلاااارچند دلاهاا »

 

 «جانْاات هساات طاارزي ازو برماادار دل  تااا 

 (922)غزل

 شاكيبم در غام ناديادنش طارزي ولای     می»

 

 «آواردمب از درْش ماایاااادن روي رقيايااد

 ( 923)غزل

 صاااااااحبا از دل و جگاااااار دارياااااام  »

 

 «ماحضاااااااري باااااااراي ساااااااگانْتاز 

 (299)غزل

و  1و  0و ساختن اضافۀ تشبيهی با ايان واژه؛ نخالِ قامات: غازل    « نخل»كاربرد زياد واژۀ  -2-3-6

 920+ نخلِ وفا: غزل 932+ نخلِ اميد: غزل 92+ نخلِ ناز: غزل 292و  07و  2+ نخلِ قد: غزل 992

  239+ نخل وصال: غزل

هااي تركای و بعضاًا سااختن افعاال جعلای باا لغاات تركای؛          بسآمد بااالي افعاال و واژه   -2-3-5

( + 22( + ايش=كااار )غاازل22( + قاايش= زمسااتان )غاازل92اياام )غاازلاياام=دراز نشاادهازونياادهنااه

( + 76شاارحه ميشااود )غاازل يازلااد= دلاام شاارحه ( + دلاام ماای22آچليده=شااكفته شااده )غاازل 

 ...  ( و 19ميند=مينشيند )غزلمی

در چنادين  و تنبااكو  ( + غليان 6كاربرد بعضی كلمات جديد همچون توپ و تفنگ )غزل  -2-3-8

 غزل و قطعه 
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   :عربی مانندا  فارسی تركيبات ساختگیِ -2-3-3

    :البُرِشعديم

 البُااارش لَنااااتاااراش عاااديمكهناااه قلااام»

 

 «شمشاااير جوهريااادۀ تاااازه قلاااو لَهُااام   

 (919)غزل

    :رادلنامُاَ

 راد طاااارزي محااااروم از وصاااااللنااااامُاَ»

 

 «باااه سااانگ مااازار مااان باياااد منقّشااايد

 ( 911)غزل

    :كأنَّ الكاه

 يااازانام افتاااان و خبصااارهكناااون مااای»

 

 «اهااااااأنَّ الكاااااه از باااااد سحرگ ااااااك

 (1)قصيده 

 جابجايی اركان نحوي؛  -2-3-31

 پشاايمانیاگاار سااكندر وقتاای كااه ماای   »

 

 «ز پنااد پياار مساارپيو اي جااوان ظريااف   

 ( 900)غزل

 سااتدوساات طاارزي غبااار خاااک كااوي  »

 

 «قاااااااشاناي عااااااواد دياااادۀ بيااااااس

 (907)غزل

 اياي كااه باار كااام رقيبااان روزهااا سِاايريده »

 

 «شبكبود ما را يكخواهدگر شوي مهمان چه

 (901)غزل

 به ندرت تعقيد معنوي؛  -2-3-33

 تااا ديااادمت ز دياااده روانياااد خاااون دل »

 

 «ديده رحم كن اي دياده هااي مان   بر ديده

 ( 911)غزل

 (. ام رحم كناي، بر من كه ديدۀ تو را ديدههاي من را ديده) = اي كسی كه ناله و هاي 

( + خااالص 12( + الااذ )غاازل12انتخاااب رديفهاااي دشااوار اساامی ماننااد: مااالذ )غاازل  -2-3-32

( + 920( + خاط )غازل  991( + نابض )غازل  991( + مخلص )غزل996( + مشخص )غزل997)غزل

 ( 909( + مر  )غزل922لفظ )غزل

 927و  933و  00و  22گاهی تكرار قافيه؛ غزلهاي  -2-3-31

 : سخنهاي تو مطبوع / غزلهاي تو مطبوع  926ايگان؛ غزلبه ندرت عيوب قافيه مانند ش -2-3-34

 مهمترین ویژگیهای فکری -2-2

؛ مهمترين موضوع تكرار شاونده در دياوان، عشاق اسات.     « در عاشقی آيت است طرزي» -2-2-3

بار با طارز  اكثر مضامين و مناسبات معمول بين عاشق و معشوق در شعر طرزي نيز تكرار شده و اين
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شيرين او حالوت مخصوصی يافته است. معشوق، مطابق سنت ادبی و مخصوصااً سانتِ ادبای شاعر     

 وقوعی مذكر است:  

 انداااااجث تاااو مااارده مااای  ااز حديااا»

 

 «عيساااای وقتاااای اي پساااار بحااااديث  

 ( 01)غزل

 گااااهی جاااز تاااو ساااوگند نااادارم قبلاااه»

 

 «ۀ تاااو اروي مرداناااااااااب اقاااااباااه ط

 ( 912)غزل

 02و  22و  96بارها تكرار شده است؛ براي نمونه در غزلهاي  در صورت روييدن خطو خط اشاره به 

بعضای از اشاعار   . )با التزام خاط( 232)با رديف خط( و 920و  929و  992و  22و  27و  22و  20و 

 وقوعی است. 0و مثنوي 292، غزل991، غزل 23نيز همچون غزل

عشق به اهل بيت )ع( در سراسر ديوان مشهود است و طارزي نياز مانناد اغلاب شاعراي       -2-2-2

 دورۀ صفويه اشعار بسياري در مدح ائمۀ اطهار )ع( و مخصوصاً اميرالمؤمنين )ع( دارد؛ مانند:  

 طرزياااا بااار رغااام هااار لغزياااده پاااا     »

 

 «سااااات ماااااا و دامااااان آل عباااااا    د

  (2)غزل

 كاااه فرقياااد  علااای را از محمّاااد هااار   »

 

 «الشّاااجر نيسااات ز اهااال بيعااات تحااات 

 ( 02)غزل

 باااه گااارداب آتاااش فتااااد آن كاااه او    »

 

 «برونيااااد از كشااااتی هفاااات و پاااانج   

 ( 22)غزل

 دشاااااااامنی آل پيمباااااااار اَمَاااااااارّ»

 

 «دوساااااتی حيااااادر صااااافدر الاااااذ   

  (12)غزل

 قساامتند مااندر مجمعای كااه مرتبااه مای  »

 

 «اهلل مرتباااهخاااواهم از علااای ولااای مااای 

 (912)غزل

 ورد ساااااحرش باااااه دفاااااع اغياااااار  »

 

 « اساااات طاااارزي« شاااااه والياااات يااااا»

 ( 292)غزل

در مدح اميرالماؤمنين)ع(  سه بيتی وسیاي ( و قصيده929سروده است)غزل آل و نيز غزلی با رديف

ابيااتی از  (. همچنين ابيات بسيار مؤثري در موضوع انتظار حضرت حجت )عج( دارد. مانند 1)قصيده

 :99قصيده

 بظهااور اي كااه ظهااورت فاارح احباااب اساات 

 وع اي خلااف شااير خاادا  بااه خالفاات بشاار  

 زناان بشاكن و بنماا چاو محاك     قلب اين قلب

 تااأخيريآفاات افتاااده بااه آفاااق چااه ماای    

 چناااد از حاااد بَااارَد اعاااداي شاااما دجّاااالی 

 صاااافتان قتّااااالیچنااااد بيناااايم ز روبااااه

 مااذهبِ چااون ذهااب اي نقااد علاایّ عااالی    

 اسااتعجالیخياار امّاات تااويی از چااه نماای    
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؛ مباارزۀ  « گرت بُوَد غم سيرت به بناگ و بااده ممِيال   »؛ « غليان از عمل شيطان است» -2-2-1

نوشی از موضوعات تكرار شوندۀ ديوان است. بسيار جدي با غليان و استفاده از تنباكو و بنگ و شراب

و  922و  929و  923و  901)باا ردياف متنباكويياد( و     10و  72و  22و  27و  6مثالً در غزلهااي  

 06غليانم( و رباعی)با رديف نمی 966

مدح پادشاه صفوي )شاه صفی و شاه عباس دوم( و حسان طلاب در چناد جااي دياوان       -2-2-4

 ديده ميشود.

هاي متعدد به زندگی و سفرهاي خود و شكوه از اوضاع و ابناي روزگار از موضوعات اشاره -2-2-7

(، دلگياري از  970و  973)غازل  مكرر دياوان اسات. باراي نموناه: دسات كشايدن از منصاب دنياا        

عازم  (، 917(، ملول شدن از اصفهان و آهنگ سفر )غزل967آذربايجان و كوچيدن به اصفهان )غزل 

و 973غازل اي )(، فقار و شاغل ميرآخاوري در دوره   7سافر باه نجاف )قطعاه     (، 1سفر حج )قصايده 

اره به غزلخاوانی خاود   و ...(، اش 292و  913و  929و  62(، شكوه از زمانه و مردم )غزلهاي232غزل

 ( و ....921)غزل 

همچون لزوم دل نبستن به دنيا نياز در شاعر   و عرفانی اندرزهاي مرسوم در شعر اخالقی  -2-2-6

 و ... 993و  12و  27و  01و  22و  1طرزي تكرار ميشود. مانند غزلهاي 

 مانده است. ( در ديوان باقی 71چند مورد هجو از جمله هجو فوقی يزديِ شاعر )غزل -2-2-5

 

 مهمترین ویژگیهای ادبی -2-1

آنچه از در نظر گرفتن كلّ ديوان استنتاج ميشود، استاديِ شاعر است در فنون ادبی و باه كاارگيري   

اغلب صنايع لفظی و معنوي بديعی و بيانی در شعر. البته همۀ اشعار از اين منظر يكسان نيساتند و  

ده از زيباييهااي ادبای هساتند و در مقابال، بعضای      آكنا  2و قصيده 232، غزل 16بعضی مانند غزل

 اند.بهرهاز اين زيباييها كم 912اشعار مانند غزل

محبوبترين آرايه نزد شاعر، ايهام بوده است. انواع ايهام )ايهام، ايهام تناسب، ايهاام   ایهام: -2-1-3

در ديوان مشااهده ميشاود.    ايتضاد، ايهام ترجمه، ايهام تبادر، ايهام استخدام و ...( به شكل گسترده

طور متوسط در هر ايهام وجود دارد، يعنی  به 003بيت( بيش از  9726غزل= 222فقط در غزليات )

 ( .)كه بسيار قابل مالحظه استيك ايهام پنج بيت 

رف سااختاري در كلماات،   هاي مرسوم، طارز جدياد و تصا   گذشته از ايهام ایهامِ خاص: -2-1-2

. طرز موقوف استاين كه به  براي ايجاد ايهام به شاعر بخشيده است ه فردي و منحصر ب امكان ويژه

   چند نمونه از اين نوع ايهام:



 زان لعل، مذاقم مازۀ شاربت جاان يافات    » -

 

 « طاارزي ز طباارزد محكاياات كااه لبياادم   

 ( 922)غزل

و در  طبارزد با  جوالدر معناي  لبيدبه كار رفته و از سوي ديگر  لب يار رسيدمدر معناي به  لبيدم 

 و به عنوان نام يك شاعر با طرزي ايهام تناسب ميسازد.  حكايتبا  سخن و گفتگومعناي 

 وليااداي آلااوده باار مسااند نباای نااه هاار » -

 

 «در عرصااۀ زمانااه نااه هاار اسااب دلدليااد   

  (13)غزل

ايهام تناسب تلميحی ميسازد )آلودگاانی چاون    مسند نبیبه كار رفته اما با  ولی شددر معناي  وليد

 وليد بن يزيد از خلفاي بنی اميه كه بر مسند پيامبر)ص( تكيه زدند( .     

 ظهياااردمااایاگااار همّااات حاااافظم   » -
 

 «را در قلماااارو نصاااايرا شااااوم شااااعر  

 (  9)قصيده

در معناي پشتيبان و مددكار فعل ساخته شده است. نام شاعر شهير، ظهيار فارياابی ايهاام     ظهيراز 

 تناسب زيبايی در بيت به وجود آورده است.

و در اينجا به ذكر چند روشن است كه براي لذت بردن از تمام اين زيباييها بايد به ديوان رجوع كرد 

 نمونه از انواع ايهام بسنده ميشود:

 طعناایباار كُناادي گاازلكم چااه ماای    » -

 

 «تياازد باار ريااش باازن ببااين چااه ماای    

 (  79)غزل

+ در  موي صورت( )زخم و ايهام وجود دارد ريش)در معناي زدن با نيزه( + در شود متبادر میطعن 

 .)تيز بر ريش( نيز ايهام تناسب ظريفی نهفته است تيز

 مشامومد بوي شير از دهن تنگ تاو مای  » -

 

 «رنااگ لعاال تااو شاارابی كااه ز شاايراز آمااد 

 (63)غزل

نامه( + تُنگ ؛ لغتشراب بسيار نتواند گواريدنشراب: آنكه گْبا شراب ايهام تناسب ميسازد. )تنتَنگ 

)تنگ يز ايهام تناسب ميسازد.با شيراز ن تَنگ+ نگ: صراحيه، بلبله؛ فرهنگ معين(كند )تُرا متبادر مي

 (نامه؛ لغتاست در شمال شيراز معروفی مكان اهلل اكبر

 اي دل مسااهل ، واقعاااۀ عاشااقی مااالف » -

 

 «ت بار عشق كه زيرش خمياده قااف  سباري

  (902)غزل

 قااف گذشته از معناي اصلی )كوه قاف زير بار عشق ميخمد( موهم معناي ديگري نيز هست: حارف  

 خميده است. عشق)حرف سوم واژۀ عشق( كه حالت خميده دارد زير بار واژۀ 
 و طاالع مان در كماال ضاعف    چون نارگس تا  » -

 

 «چون بخت بنده چشم تو در عاين خاواب غارق   

 (902)غزل
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)بيماري چشم معشاوق و اصاطالح نجاومی    ايهام استخدام تشبيهی وجود دارد  ضعفدر   

)خالص و نفس و ذات چيزي)المنجاد( ، چشام و چشامه( +     عينگانه در ضعف كوكب( + ايهام سه

 الكمال()عين كمالو  عين)=چشم( + ايهام تناسب دوسويه در  عينايهام ترجمه در 

 بااه نشااأه نامااده باااالتري ز ساارخابش   » -

 

 «باااه زيااار گنباااد ميناااا چااارا نتبريااازم  

 (963)غزل

در  بااالتر  ( +ناماه ؛ لغت)شراب و نام كوهی بر جنوب تبريزايهام ديده ميشود  سرخابدر   

جام با  در معناي ايهامیِ ميناايهام تضاد دوسويه ميسازد +  زيرمفهوم ارتفاع با كوه ايهام تناسب و با 

 تناسب دارد. سرخاب

 باااه دسااات هجااار ياااارم در كشااااكش» -

 

 «فغااااانمم همچااااو غليااااان ماااایدماااااد

 (962)غزل

)اضطراب و معناي ظاهري كشيدن غليان يا دست ايهام استخدام وجود دارد  كشاكشدر   

كناايی: در دسات هجار و    معنااي  ايهام استخدام ميساازد ) نيز  در دست بودنبه دست شدن آن( + 

در معناي نَفَس با غليان و كشيدن ايهام تناسب ميسازد و نيز  دمظاهري: غليان در دست( + معناي 

د آنگاه در كلبه با دود و دم / كنون است در بزم با ما بهام؛ اسادي توسای؛    يادآور دود و دم است. )بُ

 نامه(نقل از لغت

 آهنااااگ حجاااااز ساااااز اي طاااارزي » -

 

 «چاااون نيسااات در اصااافهان نوائيااادن   

 (917)غزل

در معناي موسيقيايی خود )كه در بيت حاضار   نوا و اصفهان، ساز، حجاز، آهنگپنج واژۀ   

 اند.ساخته نيست( ايهام تناسب

 ايطرزيا خطّش به طارز تاازه تعريفياده   » -

 

 «ايفضاااي شاااعري چااون باااز ترالنيااده در 

 (232)غزل 

آسمان ايهام دارد )فضا در معناي نوشتن با شاعري و تعريف ايهام تناسب ميسازد. +  خط   

 در معناي پرنده شكاري و دوباره ايهام دارد. باز+  (و عرصه و ميدان

 اي برونانياادنااه مارچوبااه ساار از ساابزه  » -

 

 «غااای مناااار پيدائياااد كاااه از مديناااۀ مَر

 (  2)قصيده

)= گيااهی علفای و    مارچوباه )= سبزه، چمن؛ فرهنگ معين( مُر  را متبادر ميكند كه با مار در  مَر 

 باالرونده؛ فرهنگ معين( ارتباط دارد.   

 زهااار اسااات باااه چشااام، آب حياااوان » -

 

 «چشااام بيماااار بااای ماااار دو زلاااف و   

 بند( )ترجيع
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در معناي زندگی به كار رفته است. در معناي ايهاامیِ جاانور باا ماار تناساب دارد. + زهار و        حيوان

 چشم، زهرچشم )= نگاهی كه از روي خشم و غضب كنند؛ فرهنگ معين( را متبادر ميكند.

باه وياژه جنااس    )خصوصاً تلميح مذهبی(، انواع جناس )بعد از ايهام، حسن تعليل، تلميح  -2-0-0

 هاي بديعی پركاربرد در ديوان هستند. گرايی آرايهتام( و حرف

اي هاي بيانی )مجاز، تشبيه، اساتعاره، كناياه( نياز باه طاور معماول و باا شايوه        انواع آرايه -2-0-2

اي از ميتوانناد باه عناوان نموناه     استادانه در سراسر ديوان به كار رفته است. بسياري از ابيات ديوان

به جهت بازنمايیِ استاديِ شااعر در   ۀ دومدر پايان، ابيات ابتدايی قصيدهاي بيانی مطرح شوند. آرايه

 هاي بيانی ذكر ميشوند:  به كارگيري آرايه

 باااه دهااار كهناااه دگااار نوبهاااار پيدائياااد   

 يخيااده بااود جهااان همچااو عاشااق مهجااور   

 تحصّاانيد بااه حصاان جبااال روماایِ باارف     

 قااادان باغهاااا خجااال ميدنااادز ساااير سااارو

 مگاااو شاااكوفه كاااه بهااار فااارار ازباااك دي 

 اي برونانيااادناااه مارچوباااه سااار از سااابزه  

 رخساااريبااه طاارز چشاام ماان از مهاار ماااه  

 ز فااارط قطاااره قطاااارش گمياااده در وادي  
 

 ساااواد سااابزه چاااو خاااطّ نگاااار پيدائياااد 

 خااور از مطااالع گرماای چااو يااار پيدائيااد   

 دار پيدائياادچااو ساابزه چااون عاارب نياازه  

 شااااكوفه باااااز نقااااود نثااااار پيدائيااااد  

 ز صااااوفيان سااااپه تاجاااادار پيدائيااااد  

 كاااه از مديناااۀ مَرغااای مناااار پيدائياااد   

 هااااي عياااون جويباااار پيدائيااادز چشااامه

 مهااار پيدائياادچااو ساايل چااون شااتر باای 
 

 نتیجه

الشعاع طرز جديد او قرار گرفته است و افعاال جعلای   شعر او تحتو تحليل نام طرزي افشار و نقد  -

 در ديوان او پرداخته شود. عرهاي مختلف شتا كمتر به جنبهسبب شده 

اشكاالت متعددي از منظر تصحيح علمی متون وجود دارد كه  9031در ديوان چاپ شده در سال  -

 ضرورت تصحيح انتقادي ديوان را بر مبناي شيوۀ علمی آشكار ميسازد.

و مسلط به فنون شااعري مواجاه    شناسانۀ شعر طرزي ما را با شاعري استادبررسی دقيق و سبك -

ميكند كه از طرز جديد خود در حالوت بخشيدن به شعر بهره جسته و نيز گامی در جهت گسترش 

 ساختاري زبان فارسی برداشته است.

پردازيهاي نو، موضوعات و مضامين تكراري نيز با شيوۀ بيانِ خااص  گذشته از موضوعات و مضمون -

 دلنشين ميشود.طرزي در اغلب موارد شيرين و 

معياار نزديكناد و    بسياري از افعال جعلیِ به كار رفته در ديوان، به افعال جعلایِ مرساوم در زباان    -

 قابليت ورود به زبان معيار را دارند.

ايهام پركاربردترين آرايه در ديوان است. عالوه بر ايهامهايی كه به شيوۀ معماول سااخته ميشاود،     -

 ن ويژه و منحصر به فردي جهت ساختن ايهامِ خاص به شاعر ميبخشد.تصرف شاعر در واژگان، امكا
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