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 چکیده

منظومۀ ازهر و مزهر، سرودۀ نزاری قهستانی، اثری است در قالب مثنوی كه مضمون 

 گیری ازهر است.اصلی آن روایت داستان دو دلداده به یکدیگر و جنگهای مزهر برای بازپس

با توجه به موضوع اثر و به كار رفتن موضوعات عشق و حماسه در آن، میتوان این منظومه 

به  ای وحماسی دانست. در این مقاله كه به روش كتابخانه -غناییرا از نوع ادبی تلفیقی 

ایم. از شناسی این اثر پرداختهتحلیلی نوشته شده است به بررسی سبک-شیوۀ توصیفی

بیت این منظومه، تعداد چهارهزار بیت بطور تصادفی، از هر دو ده هزار و ششصد مجموع 

 بنابراین هدف اصلی این مقاله بررسیاست. بخش غنایی و حماسی اثر مورد بررسی قرارگرفته

و تعیین ویژگیهای سبکی در دو بخش غنایی و حماسی منظومۀ ازهر و مزهر است. نتایج 

انتخاب بحر هزج عالوه بر اینکه در بخش غنایی باعث تناسب وزن  تحقیق نشان میدهد كه

 ،ارد. تکرار واجبا موضوع سخن گردیده است، در بخش حماسی نیز با موضوع اثر تناسب د

است.ساختار واژه، تخفیف كلمات و جناس، باعث افزایش موسیقی درونی این منظومه شده

 ،ای، حماسی و عرفانی است. مختصات ادبی كالمای از زبان غنایی، محاورهها آمیزهسبکی واژه

شتر ها بیبیشتر بر تقلید استوار استا بیشترین نوع تشبیهات حسی به حسی است، استعاره

 ای است .ها بیشترعامیانه و محاورهمکنیه اند و كنایه

 غنایی   -منظومۀ حماسینزاری قهستانی، ، ازهر و مزهرشناسی، سبک: هاكلیدواژه
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A study of the stylistics of the poem "Azhar and Mazhar" by 

Nizari Qohestani 

Fereshteh Golsorkhi1, Sayyad Mehdi Rahimi2, Mohammad 

Behnamfar3 

 

Abstract 

 

The poem of Azhar and Mazhar from Nizari Qohestani, is a work in 

the form of Masnavi, the main theme of which is the narration of the story 

of two lovers and the battles of Mazhar for the retrieval of Azhar. Due to 

the subject matter of the work and the use of love and epic themes in it, 

this poem can be considered as a combination of lyrical-epic literature. 

In this article, which is written in a library method and in a descriptive-

analytical way, we have examined the stylistics of this work. Out of a total 

of 10,612 verses in this book, four thousand verses are randomly examined 

from both the lyrical and epic parts of the poem. Therefore, the main 

purpose of this article is to study and determine the stylistic features in the 

two lyrical and epic parts of Azhar and Mazhar poem. The results of this 

analysis show that the choice of Hazj rhythm in addition to being 

appropriate for the subject matter in the lyric section is also proportional 

to the subject matter in the epic section. Repetition of phonemes, word 

discounts, and paronomasia increase the internal music of this poem. The 

stylistic structure of the words is a mixture of lyrical, conversational, epic, 

and mystical language. The literary coordinates of the words are more 

based on imitation. The most common type of analogy is sensory. 

Metaphors are mostly metonymical, and metonymies are mostly 

vernacular and colloquial. 

 

Keywords: Stylistics, Azhar and Mazhar, Nizari Qohestani, Lyrical-epic 
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 بیان مساله-9

سرایی از انواعی است كه به علت وجود داستانهای عاشقانه در ادبیات پهلوی، داستان

بسیار زود در شعر فارسی مورد توجه قرار گرفت. این نوع ادبی، هرچند در ابتدا و در روزگار 

سامانی به دلیل برخورداری مردم عصر از روحیۀ سلحشوری در شکل حماسی آن مورد توجه 

عد از روی كار آمدن غزنویان، با حال و هوای دیگری وارد ادبیات و علوم قرار گرفت ا اما ب

كم به مضامین رمانتیک و نوع ادب غنایی روی آوردند. این نوع نقلی و عقلی شد. شاعران كم

های ادب ادبی كه با عنصری آغاز شده و با نظامی به اوج رسیده، بخش وسیعی از منظومه

 د. فارسی را به خود اختصاص میده

سرودۀ نزاری « ازهر و مزهر» های گمنام در ادب فارسی، مثنوییکی از این منظومه

قهستانی شاعر قرن هفتم است. با توجه به موضوع اصلی این منظومه كه شرح دلدادگی 

عاشق و معشوق به یکدیگر و جنگهای عاشق برای دستیابی به معشوق است، میتوان دو نوع 

آن مشاهده كرد. در این مقاله كه با هدف تعیین ویژگیهای سبکی ادبی غنایی و حماسه را در 

های سبکی اثر در سه این منظومه )در دو بخش غنایی و حماسی( نگاشته شده است، مولفه

 سطح آوایی، ادبی و فکری مورد بررسی قرار میگیرد. 

 اهداف و ضرورت تحقیق -9-9

ازهر و مزهر در دو بخش  هدف اصررلی این مقاله، بررسرری ویژگیهای سرربکی منظومۀ   

شررناسررانۀ این منظومه از این جهت حایز حماسرری و غنایی اسررت. تحلیل و بررسرری سرربک

اهمّیّت است كه این اثر از دو نوع ادبی حماسه و غنا تشکیل شده است و درنوع خود اثری       

بدیع محسوب میشود، به عالوه  از آن جایی كه تاكنون تحقیقی در این زمینه انجام نشده،     

 انجام این تحقیق ضروری مینماید.

 روش تحقیق  -9-6

 . تحلیلی انجام شده است-ای و به شیوۀ توصیفیاین مقاله براساس مطالعات كتابخانه

 پیشینۀ تحقیق  -9-3

در مورد آثار و دیوان نزاری قهسرررتانی تحقیقاتی )خصررروصررراٌ در همایش ملی نزاری      

ستانی:  شده 4343قه ست، اما درمورد منظو ( انجام  مۀ ازهر و مزهر تنها یک مقالۀ زیر انجام ا

سید بیگم)           سن و فاطمه  ساک، ح ست: ب سۀ وامق و عذرای  »( در مقالۀ 4346شده ا مقای

اندا  به مقایسرررۀ این دو اثر غنایی پرداخته« ظهیر كرمانی با ازهر و مزهر نزاری قهسرررتانی

ی دارد و زبان منظومه   انتایج تحقیق نشررران میدهد كه در وامق و عذرا، تخیّل جایگاه ویژه         

ها های ادبی است در حالی كه در ازهر و مزهر تخیّل كمرنگ تر و بیشترصحنهمزیّن به آرایه

 تری دارد.بیان حماسی نبردهای مزهر با هلیل و یاران اوست و زبان ساده

 



 4344/ مهر 53/ شماره پیاپی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(سبک شناسی / 461

 «  ازهر و مزهر»معرفی حکیم نزاری قهستانی  و منظومۀ -6

شاعران قرن هفتم    ستانی از سال     نزاری قه ست، وی در ستای   615ا هجری قمری دررو

او « عنوان خانوادگی»فوداج از توابع بیرجند چشررم به جهان گشررود. صررفا تخلص نزاری را 

صفا:   ساب وی  133میداند)تاریخ ادبیات در ایران:  ( اما براون علت انتخاب این تخلص را انت

به نظر میرسد یکی از   (444ن: .) تاریخ ادبی ایران، براو به نزار مستنصربن اسماعیل میداند   

با این وجود هنور »توجّهی به او و آثارش انتسرراب او به مذهب اسررماعیلی اسررت  دالیل بی

بارۀ اسرررماعیلی     ثار نزاری،       تمامی پژوهشرررگران در  ندارند.) زندگی و آ فاق نظر  بودن او اتّ

نامه، ماجرای شررب (. آثارمهمّ حکیم نزاری عبارتند از: دیوان، سررفرنامه، ادب53بوردی: بای

وروز، مثنوی ازهر و مزهر و دسررتورنامه كه مشررهورترین مثنوی نزاری اسررت. ازهر و مزهر  

سروده              شیرین نظامی  سرو و  سرونامۀ عطّار و خ ست كه تحت تاثیر خ شقانۀ ا ستانی عا دا

به همّت محمود رفیعی توسررط انتشررارات  4341اسررت. مثنوی ازهر و مزهر در سررال شررده

 است. هیرمند چاپ شده

 

 بحث و بررسی-3

 ویژگیهای زبانی-3-9

ی و معنایی آنها با واژه ها نشینی منظم و مرتب عناصر زبانی و توافق آوایی، شعر از هم

ای گسترده است، بنابراین آن را به سه سطح یکدیگر آفریده میشود. سطح زبانی، مقوله

 كوچکتر: آوایی، لغوی و نحوی تقسیم میکنند: 

 سطح آوایی  -3-9-9

آفرین متون، از جمله موسیقی بیرونی)وزن(، در سطح آوایی یا موسیقایی، ابزار موسیقی

 )ردیف و قافیه(  و درونی) انواع سجع و تکرار( مورد بررسی قرار میگیرد.  كناری

 موسیقی بیرونی)وزن( 

هزج »و بحر«  مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل)فعولن(»منظومۀ ازهر و مزهر در وزن 

است. وحیدیان كامیار این وزن را در دستۀ ششم شده سروده« مسدّس مقصور )محذوف(

بخش و مناسب مضامین اوزان قرار میدهد و معتقد است این اوزان، دلنشین، شیرین، آرامش

شفیعی كدكنی نیز این  (. 11عاشقانه هستند. )وزن و قافیۀ شعر فارسی، وحیدیان كامیار: 

)موسیقی شعر، شفیعی زان جویباری كه مالیم و آرام هستند قرار میدهد. وزن را از نوع او

داستان غنایی در بحر هزج قبل از نزاری در ویس و رامین و خسرو و شیرین (.  435كدكنی:

این  ها،  ازنزاری قهستانی با الگو گرفتن از این منظومهو  و خسرونامۀ عطار تجربه شده است

با توجّه به این  كه این  اثر یک منظومۀ عاشقانه ده كرده است. وزن برای منظومۀ خود استفا

حماسی و سرشار از شور و هیجان است، در آن جا كه شاعر لحظات پر از احساس و عاطفه  -
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و روابط بین عاشق و معشوق را گزارش میکند، این وزن بخوبی توانسته است گزارشگر این 

د، انهای ادب فارسی در بحر متقارب سروده شده. از سوی دیگر، اكثر حماسهاحساسات باشد

اما سرودن اثر حماسی در بحر هزج نیز پیش از نزاری سابقه دارد و حیرتی تونی و مسعودی 

همیشه تالیفی از الفاظ كه در آنها »اند. مروزی در شاهنامۀ خود از این بحر استفاده كرده

د، حالت عاطفی شدیدتر و مهیج تری شمارۀ نسبی هجاهای كوتاه از هجاهای بلند بیشتر باش

را القا میکند و برعکس برای حاالت مالیمتر كه مستلزم تانی و آرامش هستند، وزنهایی به 

( در بحر 161-151كار میرود كه هجاهای بلند درآنها بیشتر است. ) زبان شعر: خانلری: 

این دو وزن با  متقارب و هزج نسبت هجاهای بلند به كوتاه بیشتر است و به همین دلیل

صالبت و رزانت خاص، مناسب محتوای حماسی هستندو با توجه به ساختار و چینش هجاها 

 در این دو بحر، بهترین بحور برای بیان مضامین حماسی هستند. 

 

 موسیقی كناری)قافیه و ردیف(

است، جایگاه شدهبا توجّه به این كه منظومۀ ازهر و مزهر در قالب مثنوی سروده 

در زبان حماسی، به دلیل تقدیم فعل و ساختار نحوی تر و آشکارتر است. ه در آن برجستهقافی

( به عالوه، قافیه در 315كدكنی: ها اسمی هستند. )موسیقی شعر، شفیعیكالم، بیشتر قافیه

روی همین اصل، از مجوع ابیات مورد ، عینی و حماسی است، شعر حماسی، بیشتر حسی

بیت دارای قافیۀ اسمی  3155بررسی منظومه، ) چهار هزار بیت، به صورت پراكنده( ،تعداد 

 واژه ها واژه از  66است كه با منطق نحوی زبان حماسی متناسب است اما از این تنها تعداد 

قافیه، دارای حروف  ا واژه هدرصد از  13اند.به عالوه مشخص شد كه حماسی انتخاب شده

 مشترک بیشتری هستند كه همین عامل باعث افزایش موسیقی شعر شده است. 

گاهی )ن« در محل قافیه از انواع جناس استفاده شود.» قافیه ای است كه: قافیۀ تجنیس :  *

ها به دلیل تکرار صامتها و مصوّتها در ارتقای (. این نوع قافیه411تازه به بدیع. شمیسا: 

تن ،(4951خویش )-پیش  ،(4441اوستادم )-سیقی شعر نقش بسزایی دارند.مانند: اوفتادممو

 (، زمانش1153شبانم ) -(،شبانم4491از هر چه دارید ) -(، ازهر چه دارید4964تنها ) -ها 

 ،(4133غم ) -عم ، (6451شیرین ) -شیرین، (1919حالل ) -هالل  ،(1111ضمانش ) -

 و...، (4431سیر )-شیر 

: كاربرد این نوع قافیه نیز در ارتقای موسیقایی شعر مؤثّر است. البته همایی   ذوقافیتین*

است. )فنون بالغت و صناعات ادبی. آنرا یکی از فروع و موارد التزام و لزوم ماالیلزم دانسته

 (،1596كار ) پری -دار داوری(، 4931گردی)  پیروز -كردی  كامروز(. مانند: 19همایی:

 دردانه -گفتن افسانه(، 1944نهاده ) دریا -فتاده گرما(،1144در پای ) بسته -جای بر خیمه

 چندین(، 9165دست ) بر -بست كمر، (6451شیرین ) جان -شیرین هجران، (3416سفتن )
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 ( و...41155تکبّر ) این -تهوّر

ا بها قافیه هایی هستندكه واو معدوله دارندا ایناز واژهها این نوع قافیهقافیۀ معدوله : *

توجّه به تلفّظ چند قرن پیش، درستند امّا با توجّه به این كه به تدریج تلفّظ واو معدوله تغییر 

ایت رعیافته است و امروزه گونۀ دیگری تلفّظ میشوند، حروف قافیه و قاعدۀ قافیه در آنها 

خوش  -..(،كشو. 311و  494خورد ) -و ...(، مرد1441و   43خود ) -نشده است.مانند: بد 

سركش) -...(،آتش115و411خوش)  -و...(،آتش4153و144خورد ) -و...(،كرد4453و  354)

 ( و...111خور)  -(، انور346

سجام و تداعی           *ردیف:   ست و در ان شعر ا سیقی در  سازندۀ مو صر  ردیف از مهمترین عنا

ردیف بیشررتر باشررد،  تکراری  سررازندۀ های ایفا میکند، هر چه میزان واژهمعانی نقش مهمّی 

شت.        شتری خواهددا سیقیایی بی ساده و       اما شعر، ارزش مو سی ا ردیف كم،  شعر حما در 

كوتاه اسررت. زیرا ردیف خصرروصرراً ردیفهای بلند جنب و جوش حماسرره را میگیرند. برطبق 

دارای ردیف هستند. به عالوه از مجموع ابیات دارای ردیف،     %31آمار، از ابیات این منظومه 

مصراعهای مختوم به فعل   »فعل است كه با منطق زبان حماسی سازگار نیست، چون       91ٌ%

 (  411انواع ادبی، شمیسا: «) آهنگ مالیمی دارند و از آهنگ زبان حماسی میکاهند.

نوع 

 ردیف

ردیف 

 فعلی

ردیف 

 اسمی

ردیف 

 طوالنی

ردیف به 

صورت 

 ضمیر

ردیف به 

صورت 

 تركیبی

ردیف 

 حرفی

 %31/5 %31/1 %51/4 %14/1 %1 %91 تعداد

مورد مربوط به  %14مربوط به ردیفهای غیر ربطی و  %14، از مجموع ردیفهای فعلی

و از میان افعال ربطی « كردن» ردیفهای ربطی است. از میان افعال غیر ربطی، مشتقات فعل

 بسامد بیشتری نسبت به دیگر افعال دارند.« است»مشتقات فعل

ردیف، آخرین واژۀ بیت است، مکث پایان آن، موجب تامل ازآنجا كه ردیفهای طوالنی:  *

كه  ایبیشتر خواننده بر روی این كلمه میشودا درنتیجه آهنگ خاص این واژه، بر موسیقی

گوش احساس میکند، تاثیر میگذارد. به عالوه یکی از عوامل تاثیرگذار بر تند و مالیم بودن 

ه كشیده بودن هجای پایانی ردیف، وزن را وزن، كوتاه یا كشیده بودن هجای پایانی است ك

مالیم و كوتاه بودن آن، وزن را تندتر میکند. در این منظومه ردیفهای طوالنی بسیاری دیده 

(، هرچه 469(، گر باز جویی )419(، چیزی نخواهم )41میشود. مانند: هیچ و همه تو )

(، از دست 4111ی )(،خداوندا تو باش4441(،دگر هیچ )416(، چه راه است) 943دارید)

 ( و...1551(، میکردند و میرفت )1149رفته)

هرچند كاربرد حاجب موجب افزایش موسیقی شعر میشود امّا مانند وزن،  كاربرد حاجب: *

قافیه و ردیف نوعی التزام و اجبار است كه شاعر خود را مقیّد به آن میکند و در نتیجه مانع 
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 -(،آزادییی داد11باشد محاالت ) -اشد مقاالتآزادی اندیشه و عواطف شاعر میگردد: ب

(بار غم 4133رنج مردی ) -( رنج بردی441دیوانگی باد ) -(،دیوانگی داد416آزادییی باد)

گفت بنیوش) -(، گفت مخروش4611زنده بیشش)-(، زنده پیشش4439بار ستم كرد)-كرد

 (،و..1511

 

 موسیقی درونی:

موسیقی است كه از رهگذر وحدت و تشابه مهمترین قلمرو ، این قلمرو موسیقی شعر

و تركیبات پدید می آید، در شعر حماسی و نیز در منظومۀ ازهر و  واژه ها مصوتها، ، صامتها

 آرایی است. مزهر،  آنچه بیشتر موجب آفرینش موسیقی درونی شعر میشود، تکرار و واج

 جناس: 

برای افزایش آهنگ و موسیقی در این منظومه، بیشتر از جناسهای تام، اشتقاق و مركب 

-(، نزار6141روان)  -(، روان6341شیرین) -شیرین جناس تام:شعر استفاده شده است: 

 (، 4136)چشمه -چشم جناس زاید:( /4331صبر) -(، صبر4111مهر)  -(، مهر5411نزار) 

 جناس لفظ:/ (41144بگذاشت ) -بگذشت ، (3656)قیامت -، قامت(3411)حلقه -حلق

 -خلق، (141)بخار -بخور جناس اشتقاق:/ (1111)ضمان  -، زمان(1919)حالل-هالل

جرایم ، (1641خالص ) - اخالص(، 4116سعید) -سعد(،  113ملوک ) -(، ملک131اخالق)

 (3411)زمان  -: زمینجناس شبه اشتقاق/  (415)گردان -گردون(41594) -جرم -

مِلک   -، مُلک(1499)دُرد -،درد(1611و 1444)نَفَس -نفس جناس ناقص) محرف(:/

زبانه  -شبانه(، 4496)تعطیل  -تعجیل(، 413)غالی -:خالیجناس مضارع(/41515)

-(، كشته4466گنج) -(، كنج4431نوش)  -(، نیش4943مست) -پست (4111)

،  (4611)،بیش، پیش(311) پیشتر -بیشترجناس خط:/  (9511)زریر  -، سریر(1491)گشته

 -: پرده درجناس مركب/  (9611)حالی  -خالی، (4141)تنگ -،  ننگ(1613)فصد -قصد

 -(، دل،زنده4319عشق، بازی)  -بازی(، عشق4491و 4111از هر )  -(، ازهر4454) پرده در

 (. 4964تنها) -ها(، تن4161بر، گوی)  -(، برگوی4331) زندهدل

 تکرار  

جا باشند كالم را اعتال می بخشند و نشانگر خالقیّت تکرارها در صورتی كه هنری و به

 شاعر یا نویسنده هستند. تکرار میتواند در واج، هجا، واژه، جمله و مصراع یا بیت، شکل بگیرد. 

ی كه در آفرینش نوعی آهنگ و واژه ها ، بخصوص واژه ها تکرار *تکرار واژه : 

عانی دخیل باشند، در شعر حماسی از جایگاه واالیی برخورداند و آهنگ موسیقی یا تداعی م

، هجا و...(بیشتر در واژه ها شعر حماسی را غنا می بخشند.اما در این منظومه تکرارها) تکرار 
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دو  پیکر(، ز یک 916مال) اگرگنج است، اگرملک است، اگرخدمت نوع غنایی اثر هستند:  

مرا هرگز نبود (، 4413) دل، كجا دل، كو دل، چه دلین (، كدام4114)پیکرچون دو پیکر

بیدادای مسلمانان ز  فریاد(، كه 6111بر درختی )بود چون بی بختم/ كه بختی بختاز 

 ( و...9131) فریاد فریاد بیدادگروزین 

یکی از انواع تکرارها كه در این منظومه بسیار كاربرد : دوتایی(های واژه) تركیباتتکرار *

دوتایی در كنار هم است كه با توجّه به بسامد فراوان آن در این منظومه های دارد، تکرار واژه

سبک شخصی نزاری به حساب آورد. مانند: جان می توان این كاربرد را جزء ویژگیهای 

(، 4431(، سفینه در سفینه )4934بسیار ) ( خروار خروار/ بسیار436مردان، جان مردان)

ریزان، درم(، 41163تماشا در تماشا، عیش در عیش/ قبایل در قبایل، جیش در جیش)

 ( و...41194(،منادی در منادی ) 41111عراضه در عراضه )(، 513ریزان ) درم

نده می انهرچه تعداد حروف و مصوّتهای مکرّر بیشتر باشد، تأثیر بیشتری بر خوتکرار هجا: 

پس  در درگذاردا به تعبیر دیگر، تکرار در هجا در مقایسه با تکرار واج ارزشمندتر است:ز هر 

ملک  ومال  و فرزند و ( زن4131سیم بخشم)  وزرّ  واسب  و(، سالح 914گرفتند) در در

پشت و  همصحبت و  هم(، بود 3339منزل ) نهره  نهعلف  نهآب و  نه( ،1446اسباب) و 

گنج و ملک  و مالو (، سپاه 6441ننگم)  و نام و مال وملک  و (،سپاه5114دست ) هم

 (و...1111درباخت) 

دهن  و خوب(، رخش 135همزاد)  دو ودرد هم دو وعهد هم دو تکرار واژه و واج : *

 سهسپر  سهنیزه  سهمغفر/  سه وخفتان  سهو شمشیر  سه، (959) خوبسخن  و خوب

(، 3691دف و چنگ ) ونای و بربط  وچند فرسنگ/ رباب  تماشادر  تماشا(، 3341پیکر )كوه

 (و..3644) هیچو   توای خاتون  توو ماندی  تو/ هیچ و تواكنون و  توهمه آن 

 آرایی *تکرار واج: واج

های موسیقی درونی شعر است و عالوه بر غنای موسیقی شعر، در واج آرایی از مؤلّفه

 .ای داردشاعر، همچنین درخلق تصاویر زیبا نیز نقش برجستهانتقال عواطف و احساسات 

قلم باشد نزار و من نزاری/ نباشد از نزاران طرفه :  حروفیتکرار صامت: هم*

به عزم / (، به صاد صوم معصومان صادق516(،چو دُر در درج و درج اندر خزینه) 314زاری)

خویش (، بشارت پیش آن بی414ده)، بزن دستی و داد دست خون (441عین عیّاران عاشق)

(، دل اشوب دالرام دل آرای/ به استقبال او 4113بردند / گمان بردند نوش و نیش بردند) 

  (،4111برخاست از جای) 

(، 4163جواب نامۀ ازهر ادا كرد / به شکر از نام مولی ابتدا كرد) : صداییتکرار مصوت: هم*

خوشا وقت وفاداران ،(4959مانم روانم تا روانست )به فر/ تو را بر جان من فرمان روان است
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ای سازید و كاری/ هم از (،شما هم چاره1396و یاران /  كجا رفت ای دریغ آن روزگاران )

 (، و...9113یاری برآید كار یاری )

یق تنسصفات جانشین اسم نیز در ایجاد ایجاز در حماسه موثر هستند. تنسیق صفات : *

 « -»یا «  -»ی نیز دارای ارزش هنری است، زیرا در آن مصوت كوتاهصفات از نظر بدیع لفظ

 بد اصلِ   بد سیرتكه ای (، 4455دگر روز )  ظالم ِناكسیا سکوت تکرار می شود: هلیل  

) هلیلِ شوربختِ تیره ایام (، 1996) گمراه خرچنگِ كژرفتارِ(، شده 4911) بدكیش

 (،9139تنها و بیمار ) و عاشق و غریب (،1956) هوشبی خودِ بی مغزِبیهلیل  ، (3454

 (و...4931) درنگی و تیز و گربزو  دلیر

نزاری در این منظومه، كلمات بسیاری را در ابیات پشت سرهم تکرار  اعنات) التزام(:*

نامید.  «تکرار آغازین»میکند. اما گاه این كلمات در ابتدای ابیات می آیند كه می توان آنها را 

یکی (، 611-613(، چنان)461-461(، محمد) 411-411(، خداوندا) 11-4مانند: خداوند)

-5111(، به)قسم()5161-5151(ندانم)1993 – 1914شب)(، 4411-4434)  گفتمی

-1151(، چو یاد آرم)6914-16913(،به)حرف اضافه(6111-6141(، گهی)5135

 (،و...1154

(، صفی در حلقه بسته، حلقه در 51نه او با كس، نه كس با اوست انباز) *طرد و عکس: 

كار (، كه كار از دست و دست از 461(، گهش سرپای و گاهی پای سر شد)511صف) 

 (، و...1161(، كه شب از روز و روز از شب ندانم) 415رفت) می

 مسائل مربوط به تلفظ

فرایند ابدال زمانی اتّفاق می افتد كه در زنجیرۀ گفتار، یک واحد زنجیری به  *ابدال : 

به » واحد زنجیری دیگر تبدیل شودا ابدال ممکن است در صامتها یا مصوّتها ظاهر شود.

از  یکی یا تکواژها، پایانی ها، گاهی واج آغازی یاتکواژها برای ساختن واژههنگام پیوند 

 تبدیل دیگری به صدای و می یابد تغییر تکواژها، پیوند محل در مجاور مصوّتهای هجاهای

می گردد، ابدال  ظاهر دیگری صدای صورت به واج یک كه آوایی تظاهر گونهبه این می شودا

 «:ب»به « و»تبدیل (. 116ساخت آوایی زبان. مشکوۀالدینی: «) گفته می شود.

« ب»تبدیل(/ 4544و  4131( ،بیران)1995(، درنبشته)1415(،سرنبشت)4111پشتیوان)

«: پ»به « ف»/ تبدیل  (9111و 1131و 1413و  1946و  1411زفان) «: ف»به 

« ج»/ تبدیل  (،1151گوسپند)  (614(،  سپند )3115و  4114پیل) ،(4419و ) 11پیروزه)

 .(41111و  1996و  1469و   564و   51كژ)«: ژ»به 

حذف واج ممکن است در اوّل، وسط یا پایان واژه صورت گیرد و گاه *كاهش)حذف( : 

 سطرالب(،443) خور(613) فتادن: ممکن است بیش از یک واج از واژه حذف شود
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) ور(، 3134)گوا(، 3451)جهان پهلو(،3444و  4114)ار( 1941) شباروز(،1433)

(،  1619)بریشم(4131) كاشی( 5114) پیوست( 5111)  گوا(،  3915)ره(،  3914

(، 41319)در فتاد(، 9619) فسانه(،9114) نکو(،4111)گر(، 1469) فروناید

 (، و...41151)بلیس

ب كوتاه متناسه مصوّتهای بلند در یک واژه بهر گاه مصوّتهای  *تخفیف )حذف از كلمه(: 

 سبب این حذفها گاهی برای آسان سازیبا خود تبدیل شوند، فرایند تخفیف اتّفاق می افتدا 

ارگه) بو گاهی به خاطر گریز از سنگینی تلفظ و گاهی به ضرورت وزن صورت میگیرد. مانند: 

 (،1151(، رمیار)4911یکدگر)  (،4141(، لشگرگه)4115(،رزمگه)931(، اهرمن)653

(، گهی) 5515(، نگه) 5111( ،ره)5935(،  پگه)3464(،سپه)1133(،  گرستن)1415گه)

، (1514(، بهش)1941(،  آگه)6964(، گرستن)5944(،بُد) 5111(، مه) 5544

 (، 4949(، تبه) 1114(، كوته)9194( فرامش)41461گهر)

تبدیل  « او»به »   «و « ای»به »   « ، «آ» به» َ « در این فرایند مصوّتهای كوتاه اشباع :  *

(، 4114و 4441اوستاد )، و 1911و1191و4441و 111می شوند: اوفتادن) 

 (1569(،  دوچار)3445 و4951( ،اوفکنده)1469همچونان)

یا واژۀ نخست و واج در آن به دلیل یکسانی یا نزدیکی واجگاهِ واج  آخر در هجا  ادغام  : *

آغازین در هجا یا واژۀ دوم یا به دلیل سهولت تلفّظ، یک صورت زبانی و صورت زبانی مجاور 

آن در هم فرومی روند و برخی آواها حذف می شوند و دو صورت به شکل یک صورت واحد 

 .(3115( )3151( )4491درمی آیند. بتر)

نظام صوتی زبان است و هر گاه در تركیب  فرایند افزایش تابع قوانین حاكم بر *افزایش: 

آواها با هم، نوعی همنشینی بین واحدهای زبان به وجود آید و بر اساس طبیعت آوایی زبان، 

تلفّظ، سنگین و مشکل شود و یا صورت ساخت، برخالف نظام آوایی زبان باشد، این فرایند 

 ( 5195) آشنا ،(1111)پای(، 5111)برناهو... 1496و 4441و  4966) اشتررخ میدهد: 

اگر در شعر حروف متحرّک به صورت ساكن *تسکین) ساكن كردن تلفظ كردن واجها( : 

تلفّظ شود، فرایند واجی تسکین رخ میدهد. بیشترین كاربرد تسکین به ضرورت وزن اتّفاق 

نگار ا ربپذیشود: مرا می افتد و  گاه برای خوانش زیباتر شعر نیز از این كاربرد استفاده می

زمان كابی خورد  ندهندشكه  ،(416به بر در) دلشان(، چو اختر مضطرب 491آن جهودم )

ها ز شفقت بوسه برشان(،  به سر، 3991از ما بی مکاسی)  بپذیرد(، مگر 1114بیش) 

(، 6959نگاهی)  نکنی( بدو هرگز چرا 5151شد امید نجاتی)  سرشان(،ز نو 1531داد)

 و.. (3131ن كرد)روا خوشدلشانداد و  امانشان
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 حفظ نظام عروضی شعر، مشدّد كردن حروف واژه است.یکی از روشهای *تشدید مخفف : 

گاه مشدّدكردن موجب  سبب اصلی آن ضرورت وزنی با یکسان كردن تلفظ كلمات است.

ت اسدر شعر مشدّد آمدهها بعضی از واژه» لفظی و تأكید بر مطلب نیز هست. زیباییهای 

شعر  شناسی)سبک« صورت گویشی باشد و بعضی ضرورت شعریضی از آنها ممکن است بع

گزینی مناسب همراه شود، فرایند تشدید وقتی با نغمۀ حروف و واژه(.13غالمرضایی: پارسی،

ین / زمبغرّید برون جست از كمینگاه و  نقش بسزایی دارد:، در ایجاد لحن كوبندۀ حماسی

و.. 4114و 165و  614و 145و 411) امّید( موارد دیگر:  1131)  بدرّیدپیکر از نعل كه

(، قدّم 511)شکّر(،  141) فرّ(، 315) قدّ(، 363) خمّ(،361) زرّ(، 66) ماییّ(، 19)سمّ،

 (، و...1111) رادیّ، (4131)  زرّ(، 1411) سرّ،(1911)حنّا( 149)

و تأیید خسرو  حق( به توفیق 491عاصی نبودم ) شکتكه من خود در تخفیف مشدد : *

 (1954آگاهی آرم )بیت المقدست ز  ،(146)

 (، و...4915ادبیر)   (،413و  115ركیب):*اماله

 سطح لغوی -3-9-6

واژه گرایی عامیانه یا رسمی، كهن واژه ها حسّی یا انتزاعی،  واژه ها مباحثی چون 

سازی از جمله شاخصهایی است كه در این سطح بررسی های جدید و واژهی، خلق واژهها 

 می شود.  

های شناخت ویژگیهای سبکی یکی از مهمترین راه*كاربرد لغات و تركیبات حماسی: 

هایی است كه فضای حماسی و میدان جنگ و نبرد را ها، بررسی بسامد نوع واژهحماسه

اژه واستفاده شده در این منظومه یکدست نیست و اختالطی از  ها  واژهتداعی می كنند. اما 

حماسی، عربی، غنایی، عامیانه و حتی عارفانه است. در ادامه بسامد لغات و اصطالحات  ها 

/ 16/  گ رد 44/ تیغ 141لشکر و مشتقّات آن  های مورد مطالعه آمده است:حماسی در نمونه

/ 14/ شیر 54/  تیر 51/ جوانمردی 56/ میدان 63 / جنگ و مشتقّات آن66/ بند 16كین 

/ مشتقّات 31/ غیرت 31/ پهلوان) پهلو(  35/ خسته)زخمی( 39/ شمشیر 11/ سپاه 11مردی 

/ گو 11/ سرافراز 11/  رزم و مشتقّات آن 11/ تاخت و مشتّقات آن 16/  عنان 34خروشیدن 

/ 46/ دلیر 49/ مصاف 49خون / شبی11/   ستیز و مشتقّات آن 11/ كمند 13/ بدخواه 13

/ تک و 41/ كمان 41/  كوس 46/ اهریمن 46/ كمین و مشتقّات آن 46/ نیزه 46پیکار

/ بداندیش 44/ ناجوانمردی 44/ گرز 41/ گردن كشان 41/كارزار41/ زنجیر 41مشتقّات آن 

ن /  تهمت 5/ زال5/اژدها  6/ رخش 6/ غضنفر 1/ هیجا 1/ فتراک 4/ ،دالور 41/ خدنگ 41

 . 4/ صفدر 4/ رستم 3/ پتک 3/  یل 1/ پایمردی 3/ فردوسی 1
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نیمۀ دوم قرن ششم و آغاز قرن هفتم دورۀ تاثیر بسیار شدید  * لغات و تركیبات عربی :

های عربی در شعر شاعران این دوره) زبان و ادب عربی در زبان فارسی است.بنابراین واژه

در شعر شاعران این دوره فراوان است امّا در  عربیهای واژه» سبک عراقی( فراوان است .

 «مأنوس و متداول به كار رفته است. های سخن شاعران صاحب سبک این دوره بیشتر واژه

زیسته است و (. نزاری در اوج سبک عراقی می411غالمرضایی:  شناسی شعر پارسی،)سبک

عربی است امّا در منظومۀ ازهر های این سبک كاربرد فراوان واژهیکی از مهمترین ویژگیهای 

این كاربرد كم است و افزون بر ، عربی واژه ها درصدی  41/45و مزهر با توجّه به بسامد %

 ژه ها واسعید، شیبه و...( اسامی شخصیتها كه عربی هستند)مانند: ازهر، مزهر، هلیل، صفوان،

(، 3مصطلح و مستعمل است.مانند: قیوم، قدیم، عظیم)  واژه ها شده نیز  عربی به كار رفته

(، 31(، جنّات، سرمد، مفتوح) 14(، انعقاد)16(، علت اولی) 13(، ممتزج) 44منزل، مرسل) 

(، 413(، محقق، مقبل) 64(، سبع السماوات )55(، معید، مبدع) 15مبطل، محق)

(، 115(، دار االمان) 114(، عادل)143(، مغیث، مالذ، ملجاء) 115(، عظام) 435التناهی)

(، 314(، ممتع، عقبی، منقطع) 116(، اكناف، اقطار) 131(، فتح الباب ) 133ضامن االرزاق) 

(، سایر 313(، عن قریب) 313(، عین الکمال) 341(، قره العین) 319رب الفلق) 

 ( و...111(، تعالی اهلل) 115(، عفااهلل) 555الناس)

شده در این منظومه محلّی هستند. های عامیانۀ به كاررفتهاكثر واژههای عامیانه: * واژه

مرتبه(،    41مرتبه(، تخم و تبار) 41مرتبه(، بیچاره) 11مرتبه(، جامه) 11كردن)مانند: غلط

 9مرتبه(، خان و مان، كنار)آغوش( )هركدام 4رخت)هركدام ، پنداری، مرتبه( 41بدل)

مرتبه(،  5، الف، خموشی،  خارخار )هركدام مرتبه(، ت ر ش كردی، گرستن 6مرتبه(،  بالین)

، مرتبه(، شفتالو، خ سر 1فراقی، نهالی، كنج، خیره سر، سرراست،  دوتا، زیر و زبر، )هركدام 

خوش،  عرق چین، امروزینه، جوال، لحاف، زهراب، دق، شخ، شیرمست،  رو داشتن،  خوش

قایم، ، ، سرتیزی، وای ویالپشک،  نوباوه، مرتبه(، پشت، خش 3تماشا، تلف، پی )هركدام 

مرتبه(، بجول، بخته،  بردابرد،  1خرسنگ، دوشینه، دستِ كم )هركدام ، كَل، گ رگ ر،  ناكسكَل

فرموش،  گران،  ، سرآمدن، سرباز،  شوریدن، عفریت، پوز، درز، درشتی، راندن، رگو،  ریش

  )هركدام یک مرتبه(گ ر، نیم سیر، وی وی، 
و اصطالحات عامیانه در بخش حماسی این منظومه سبب شده استفادۀ بسیار از لغات 

كه روح حماسی اثر تضعیف شود و شعر رنگ عامیانه یابد: بخورد سگ دهم چون شیرمردان) 

(، كه پیل 4966(، چو گرگ از بس شره آن دیو ریمن/ نظر بر دنبه و غافل ز سوزن) 4935

ادند/ ره مشتی فدایی باز (، جناح حمله را پرواز د4911و پشه را همسر گرفتند) 

 (. 4991(، برد و مات) 4415دادند)



 414/   اثر نزاری قهستانی« ازهر و مزهر » شناسی منظومۀ بررسی سبک

های عاشقانه نیز در این منظومه زیاد است، در نمونه واژه ها بسامد های عاشقانه: *واژه

/ ازهر 451/ مزهر 443/عشق 541غنایی زیر به دست آمد : دل واژه ها مورد مطالعه، بسامد 

/ دور و 54/ . گل 94/ یار 414عاشق و مشتقّات  /441معشوق و مشتقّات آنها ، / عاشق416

/ دلبر 46/ هجران 11/ سودا 15/وصل و مشتقّات 31/ زلف 14/ جام 61/ مست 14دوری 

/  5/ غزال 6/دلداده 1/ دلدار 1/ محبوب 1/ابرو 4/ دلستان44/ بلبل 44/غزل 41/ دالرام 43

 .1/ بناگوش 1/ گل اندام 1آغوش 

هفتم و هشتم از درخشانترین  عصر نزاری یعنی قرن  :*اصطالحات و مفاهیم عرفانی

 -كه منظومۀ عاشقانه های عرفان و تصوّف است،  منظومۀ ازهر و مزهر نیز با وجود ایندوره

های عارفانه در آن كامالً برجسته و پررنگ است. لغات حماسی است امّا ردپای عرفان و ایده

و  9191و 439-434)  رضاو.../  9913 414و 414-411) توكّلو اصطالحاتی مانند: 

خضر و الیاس و سرچشمۀ و... 141و 114) پیرو... 9511و و 111و   419)  تسلیم...

  حلّاج(44-49)  جنید و شبلی و اناالحق(196) دار، انالحق(5143-5146) حیوان

 و...  335-336) سالک(1419) سلوک(41141) انّی اناهلل(143-144)

تركیبات حماسی است. تركیبات ، در حماسه واژه ها مهمترین بخش  سازی: *تركیب

حماسی، باید برگرفته از محیط رزم و نبرد باشندا اما در این منظومه تركیبات حماسی 

چندانی به چشم نمی خورد و تركیبات موجود نیز یا تقلیدی از تركیبات شاهنامه هستند و 

 ،(1331و 391) سرباش(، 314) منفذگه(، 115) دانیخردهیا حماسی نیستند. مانند: 

 (،545) ناكس پرستی (،596)زادانخُسُر (،593)،همپاال(551) كوشانه

نیم  (،963) آتشپاره(، 161) دستان سگالی (، 154) خانهمالمت (، 115)نرگسدان

و 1144و1531)  شوبیرون(،1151) غنجقه ،(4516 و 1141) آب سر (، 441) سیر

 كشش ،(3111) رختگاه ،(4491و 1991) بازیشب ،(1564) خانهماتم (،1311و 5141

 خانهزندان،(1461) برازا،(5154)افروز اثیر،   (5461) سرباری ،(1311و 1154)

 و...  (1916) دل بر آتش،(1911و 1965)

 4مرتبه(، افسر) 41مرتبه(، نیکو ) 44گران، ریش )هركدام  لغات:*لغات و افعال كهن: 

مرتبه(،  5مرتبه(، سفتن ) 6اشتر و ستدن) هركدام، مرتبه(9پالودن و مشتقات آن )مرتبه(،  

، مرتبه(،  افسوس 1مرتبه(، دروا و گنجور )هركدام  3هلیدن)، مرتبه( شادروان 1نمازی) 

 مرتبه(،9مرتبه(، پالودن )11خستن)هركدام، یارستن/ افعال: مرتبه(،  4تسو، آونگ  )هركدام 

 5)هركدام بنگاشتن، سفتن، زیبیدن مرتبه(،6)ستدن مرتبه(،1)هركدام نوشتن ،سگالیدن

 مرتبه( كشفتن3مرتبه(،خاییدن، نیوشیدن)هركدام 1مرتبه(، برنوشتن، هلیدن)هركدام 

 مرتبه( .4)
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 سطح نحوی:  -3-9-3

بررسرری جمله از نظر كاربردهای كهن دسررتوری مانند آوردن انواع یاء، آوردن دو حرف 

ترین ویژگیهای نحوی این منظومه عبارتند  بخش تحلیل می شرروند. عمدهاضررافه و...در این 

 از:

نه چندان مال دادی سائالن را « : به»: در معنای در معانی مختلف« را»كاربرد حرف*

مرا ازهر « : برای»در معنی ( /4145قضا را با مهلل راست افتاد ):  «از»در معنای (، 591)

( 1441خبرشد مزهر شوریده سر را ) زاید بعد از مسندالیه : ( /3441گرامیتر ز جان است )

 ( 9666ملک را روی همچون غنچه بشکفت )فکّ اضافه: / 

خانلری در بارۀ كاربرد افعال پیشوندی در دورۀ رشد و تکوین زبان  پیشوندی:  * افعال 

ج و مورد پیشوندهای فعل در این دوره هنوز رای» فارسیا یعنی، تا قرن هفتم می نویسد: 

بیان می شود...در طیّ این دوره به استعمال است و بسیاری از معانی دقیق به وسیلۀ آنها 

(. 361)تاریخ زبان فارسی. خانلری:« پیشوندی رو به كاهش دارد.تدریج استعمال فعلهای 

 در این منظومه، نسبت به پیشوندهای دیگر بیشتر است .«  بر»بسامد پیشوند 

 های مورد مطالعهای فعلی در نمونهفراوانی پیشونده

 ور فرا وا فرود فرو در باز بر

515 19 11 36 19 41 1 1 

برای بیان دوام و » خانلری دربارۀ این كاربرد مینویسد:  : «  همی» *  كاربرد 

آید. زمان ماضی و مضارع و امر درمیهای پیش از صیغه« همی»استمرار فعل، جزء صرفی 

تاریخ زبان «) است. درآمده« می»امّا این جزء از قدیمترین زمان تخفیف یافته به صورت 

است. بسامد كاربرد هر دو به كار رفته« می»و « همی»(. در این منظومه 363فارسی. خانلری:

مرتبه است كه با توجّه به حجم كتاب زیاد نیست و  51در منظومه « می»به جای « همی»

 است.« می»غلبه با كاربرد 

در قدیم، برای ساخت اسم نکره، عالوه بر  در جایگاه ادات نکره : « یکی »*كاربرد 

ار کنیز استفاده میکردند و گاهی هر دو را با هم ب« یکی»نکره، از كلمۀ« یای»استفاده از 

 ،(3199برق ) یکی(، 4911تیغی )  ،یکی (113هودج ) یکی، (369كلک ) یکیمیبردند: 

 و... (5644رای ) یکی

استعمال حرف »ین ویژگی را تحت عنوان خانلری ا : *دو حرف اضافه در دو طرف متمّم

دورۀ رشد و تکوین زبان فارسی تا قرن هفتم می نامد و آن را از ویژگیهای « اضافۀ مضاعف

بر او بر (،  4466(، به خود بر) 4155به تک در)(. 369می داند. )تاریخ زبان فارسی. خانلری:

 ( و...41515(، به من بر )1196(، به ما بر، )3116)
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     نکره در بین تركیب:« ی»و قرارگرفتن « چند»م موصوف بر صفت مبهم تقدی* 

این نوع كاربرد در سبک خراسانی بسیار رایج بوده است و در سبک عراقی ادامه دارد امّا 

 41419و  619مرتبه ) ابیات   5«تنی چند»بسامد آن كاهش یافته است. در ازهر و مزهر نیز 

و  1544مرتبه )ابیات:  1 «روزی چند»و...( و  1114مرتبه ) ابیات  3 «سواری چند»و..( و 

 ( به كار رفته است.41141

را افعال غیر شخصی مینامد )دستور انوری این فعلها  وجه مصدری) افعال غیر شخصی( :*

( و شمیسا كاربرد آنرا مخصوصاً در مواردی كه مصدر نخست، خواستن 34زبان فارسی ،انوری:

ن و شایستن است، بیشتر میداند و رواج آن را تا قرن هشتم ذكر میکند. )كلّیّات و توانست

(. كاربرد این نوع در این منظومه بسیار استا از جمله بسامد 459شناسی. شمیسا:سبک

مرتبه  9یارستن ، مرتبه 19شایستن ، مرتبه  59بایستن ، مرتبه 16مشتقّات مصدر توانستن 

 می باشد.

(، چهارم 469ششم روز ) شمارشی ترتیبی : موصوف در صفتهای *جابجایی صفت و 

 ( و...9566(، سیم روز )5441(، سیوم روز )3315( ،چهارم روز )3459روز )

(، یاد كردی 466باور كنندی،  بركنندی ) ماضی استمراری در آخر فعل:« ی»آوردن * 

(، 1111ف كردی )(، طوف كردی، خو5115در بر گرفتی،  در گرفتی )، (، پیچیدی3119)

 ( و...4131نپیچیدی )

در آغاز بسیاری از «  ب» افزودن   :ساده  ماضیتاكید  در آغاز فعل « ب» افزودن * 

سبک خراسانی است كه به تدریج در سبک عراقی كاهش ماضی از ویژگیهای های صیغه

مضارع و امر زمان ماضی و های بر سر صیغه "ب"جزء صرفی » یابد. خانلری می نویسد: می

(، بترسید 3911(، بنواخت )3135(.   برفتند )363)تاریخ زبان فارسی. خانلری:« در می آید

 ( و...4936(، بنگاشت )6495( ،بمانده )1136)

مرتبه،  4« باشمی»مرتبه،  41« كنمی»در این منظومه  *كاربرد  فعل امر مستمر:

، «رانمی»، «برمی»مرتبه،  1« خوانمی»و « گویمی»، مرتبه 3« سوزمی»و « سازمی»

 مرتبه به كار رفته است.  4« گیرمی»و « كوبمی»

مرتبه )  41« مباد»و شکل منفی آن « باد»بسامد مشتقّات فعل دعایی  افعال دعایی:* 

(  است و افعال دعایی 6311مرتبه) بیت:  4تنها « مبیناد»و...( و  9114، 3459، 314ابیات: 

 اصالً به كار نرفته است. « دهاد»و « كناد»مثل 

در صفت و موصوف یاء »غالمرضایی مینویسد:  نکره به آخر موصوف:  «  ی»* افزودن 

(: 11غالمرضایی:   شناسی شعر پارسی،)سبک« اندافزودهوحدت و نکره را به آخر موصوف می

سخن خوشمی ندی، (1461(، گنجی شایگان )413دلی مضطر )، (431پیلی مست )
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 ( و...1454) ( / ستمگر ظالمی1454گناه )رادمردی بی ، (1115)

 بودی(،اگر در آب 4111) بازكردی -یازكردیگر :  شرط در پایان افعال« ی»كاربرد *

 -ستمگر بودی(، گر 1915) ندیدندی - شدندی/  اگر صرصر بودیوگر مجموع -

 ( و...4131) نپیچیدی

و زاری  بربستبه زین (، 441) خواسته پیش و عذرها القص شدند    حذف شناسه:*

 (.1139) خوردو خون  كندو جان  پروردممنت (، 4439) درگرفتند

این فعل كه اكنون تنها در معنای قید كاربرد دارد،   در جایگاه فعل:« شاید» كاربرد * 

 منظومه این  فعلاست. در این در سبک عراقی و به ویژه خراسانی به جای فعل به كار رفته

 است.موارد جایگاه فعل را اشغال كردهبار به كار رفته كه در تمامی  11

این كاربرد در مواردی كه :  نکره به موصوف« ی»جایی عدد و معدود و اتّصال * جابه

سواری چل هزار ، (115است بیشتر استفاده شده است: سواری صد )« سوار»موصوف واژۀ 

 ( و...5691(، تنی پنج )1415ر )( ،سواری ده هزا1415)

 (، این واژه4461تایی شصت هفتاد )  )واحد شمارش( به صورتی متفاوت:« تا»كاربرد * 

 (.1911) تایی نانگاه نیز به تنهایی و بدون صفت شمارشی آمده است: 

(، تهیدستی، 41119زبردستی، سرافرازی، درشتی ) به صفتهای متوالی: "ی"*   افزودن 

 (.41613پرگناهی )ضعیفی، 

 1111، 5151بار)ابیات:  14« كدامین»واژۀ    ها:  نسبت به برخی واژه «ین»* افزودن 

 اند.(  به كار رفته41تنها یک بار)بیت « مهین»و « كهین»های و...( امّا واژه

(، ناخورده 1119(، نابالغ )541ناشکفته )  در ساخت صفات: «ن»به جای  «نا »*كاربرد

 ( و...5163ادیده )(، ن5151)

 (.1454برنجد )( می1366بنگری )می: و بن فعل« می»در میان « ب» كاربرد * 

( 6499ندانم )( می1544نپرداخت)می « :می»بعد از « ن» * كاربرد عالمت منفی 

 (.4441ندیدند )می

 

 سطح ادبی: -3-6

، یهاممعنوی مانند ا استعاره و كنایها مسائل بدیع، مسائل مهم علم بیان از قبیل تشبیه

تناسب و به طور كلی زبان ادبی اثر و انحرافهای هنری و خالقیت ادبی در هر زبان در این 

سطح بررسی می شود. اما صنایع بدیعی در آثار حماسی زیاد نیست، زیرا آرایش بیش از حد 

لت در حماسه به ع»كالم با استفاده از صنایع بدیعی، از ابهت و عظمت مطلب می كاهد.

فضای حماسی و اساطیری خاص، نفس حواد  دارای غرابت و پیچیدگی است و اگر سراینده 
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بخواهد با تصاویر این جهانی، آن جهان را گزارش دهد، فرود آوردن آن عالم پر از شگفتی  و 

راز است در حدّ همین عالم و این برخالف اصول بالغت نوع ادبی حماسه است و به همین 

پردازی وجود ندارد و ای برای صنعتتقدند كه در حماسه مجال گستردهدلیل منتقدان مع

 (.416حماسه جای شاخ و برگ اضافی نیست.) انواع ادبی، شمیسا: 

اغراق به علت آنکه ذات حماسه است، نیرومندترین عنصر خیال شاعرانه در یک     :  *اغراق 

س      ست. اغراق هم در بخشهای غنایی و هم در بخش حما سی ا شود،  اثر حما ی اثر دیده می 

ستندا مثالهایی از اغراقهای       شاهنامه ه صاویر  سی این اثر تقلیدی از ت اما اكثر اغراقهای حما

(، چو 134غنایی: زخلقش گر به باغسرررتان رود بوی/ به دی مه بشرررکفد گلهای خودروی)         

ست)     ست/ ز خجلت گوی مه بر رخ نهد د شتی   196گویت از خم چوگان برون ج (، كه نگذ

(، 113هایی از اغراقهای حماسی: ز تیر نسر طایر پر بریزد)   (، و نمونه515دیارش)  صبا گرد 

(، كمر بگشاید   194چو بگشایی خدنگ از عقد شستت/ كمان از چرخ بوسد پشت دستت)        

(، به میدان بر فلک گر یاز كردی /كمر     191از جوزا خدنگت/ نهنگ از یم برآرد پالهنگت)       

 (.4111شمشیر جوزا باز كردی)

در راس صور خیال قرار دارد و در تمام ادوار شعر فارسی،     » تشبیه عالوه بر آنکه *تشبیه :  

صورخیال      سایر  شتر از  سی،            ، بی شعر فار صورخیال در  ست، )  شته ا ستعمال و كاربرد دا ا

( دومین عنصررر ادبی و بالغی در یک اثر حماسرری اسررت. تشرربیهات  15شررفیعی كدكنی: 

شتر از نوع حسی به ح   شبیهات حسی        منظومه بی ستند. اما در این ت سل ه سی و عمدتًا مر

شبیه زیر كه ازهر را به مگس          ست، مانند ت ستفاده كرده ا سی ا شاعر از كلمات غیر حما نیز 

 (.111دست )  مگستشبیه كرده است:به سر برزد زمانی چون 

حسی و حماسی بودن، دو اصل تشبیه، در اشعار حماسی است. نزاری در خلق تشبیهات 

غنایی و عامیانه در ساختمان تشبیه  واژه ها ی مهارت چندانی ندارد زیرا استفاده از حماس

باعث شده اثرش از ویژگیهای یک اثر حماسی دور شود. نظیر موارد زیر: چو پیلی مست 

 (. 419به گرد شمع گشتند)  چو پروانه(،431، آشفته برخاست )عشق

، جهنم، شیطان، دیو وجود دارد كه حماسی ی مانند قیامتواژه ها ها، بهدر بررسی مشبه

نیستند چون زیرساختی غیر حسی دارند و سبب كاهش بار حماسی شعر نزاری در بخش 

 (.494شد به دیدار)  روز قیامتاند:كه شب نصویرسازی شده

نگاه نزاری عامیانه است و در نتیجه اغلب تصاویر او غنایی و در مواردی عامیانه است : سخن 

(، مگر چون رشته، سربرگشته 151هنگام گفتن/ بود مفلوج و مروارید سفتن)بی وقت وبی

(، 546(، ز مردم چون كشف سر دركشیده) 566(، مگر بر نقطه گردی همچو پرگار)565آیی) 

 (و...619درونی چون تنورستان سیه داشت)
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تشبیه در این منظومه، بیشتر به صورت اضافۀ : های تشبیهی غیر حماسی*اضافه

های تشبیهی در این اثر غیر حماسی هستند.مانند: بار شبیهی آمده استا اما اغلب اضافهت

(، چار دیوار عدالت) 459(، مصباح جان) 446( اعالم حکمت) 414(، چنبر دنیا) 1عجز)

(، آتش هجران) 4911(، آس بال) 4135(، باد پندار) 493(، كفر زلف) 111(، طور عشق)461

 (و... 1154

در اشعار حماسی و منظومۀ ازهر و مزهر، بسامد استعاره زیاد نیست، زیرا   استعاره :*

های بعیدی كه دریافت آنها مستلزم كوشش ذهنی فراوان باشد، با منطق تصویرسازی استعاره

ملموس و عینی موجود در حماسه سازگاری نداردا اما تامل در همین استعارها نشان می 

 ستعارات حماسی، حسی و ملموس و بیشتر غنایی هستند. های موجود در ابهدهد كه مشبه

در حماسه، پهلوانان به جانوران مهیبی چون اژدها و نهنگ و شیر و ببر استعاره مصرحه : *

های موجود بهاند. مشبهتشبیه می شوند و این اسامی در حقیقت استعارۀ مصرحه از پهلوانان

ملموس هستند و بیشتر از نوع جانوران درنده  در این گونه استعارات، غالباً حماسی، حسی و

ها در ازهر و مزهر به ترتیب بسامد عبارتند مانند شیر و پلنگ و.. انتخاب میشوند. این استعاره

های مصرحۀ غیر حماسی و غنایی نیز دیده از: شیر، پیل، دیو، اهریمن، اما در این اثر استعاره

(، بهار تازه) 513(، گهر) 4414(، پری) 4949(، رطب) 4445و 536و 4941می شود: ماه) 

(، 16(، خون: اشک)11(همگی استعاره از ازهر، پیروزه ایوان منقش)511(، گلستان) 516

(، 154(، میوۀ خام: اشعار سست) 146(، شاهد: اشعار) 441صدف: دهان، گوهر: سخنان) 

(، پرده: راز) 515(،طوفان: مرگ پدر) 146دان، دُر: فرزند) (، صدف: رحم191آب: اشک) 

(، فندق: ناخن/ مشک: زلف 113(، بلور: صورت/ مروارید: اشک) 991(،  دریا: اشک) 661

 (و...911(، تنگ پر شکر: دهان تلخ)114(، صفحه گل: صورت) 111خوشبو) 

های استعاری ای كه به صورت اضافههای مکنیهدر این منظومه استعاره  استعاره مکنیه:*

به محذوف آنها ، به عالوه با روح حماسه منطبق نیستند، زیرا مشبههستند بسیار محدودند

(، مغز بخارا) 41(، بازوی عشق)31(، پای جان)36حماسی نیست. مانند: چشم رحمت) 

(، 345(، رخ ننگ) 314(، چشم عنایت) 141(، جیب چرخ) 114(، دست صنعت) 141

(، 515(، گردن دل) 144(، پشت ایام) 111(، زمام دل، گوش خرد) 145بناگوش خرد) 

 (و...154(، دست حیله) 541گریبان دل) 

(، جهان تا او 46كش والیت) های مکنیه همراه با اسناد مجازی: ببرد از روی گردناستعاره

(، عراق از خجلت بزمش 145(، خراسانش زمین بوسیده از دور) 411جان بود) نیامد نیم

(، چو 161(، زمانه رایتت بر دوش برده) 111 (، خجل ماند ز رایش چشمۀ نور)146ریز) عرق

 ( و.. 119بنشینی به می، خورشید پر نور/ زمین بر یاد بزمت بوست از دور) 
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شده      كنایه :  * ستفاده  ستفاده در این اثر از كنایات روزمره و عامیانه ا اغلب كنایات مورد ا

كنایات حماسرری  اسررت كه البته با فضررای حماسرره تناسررب چندانی ندارند و تعداد كمی از

دسرررت كوتاه    های این منظومه اغلب از نوع ایماء هسرررتند:     محسررروب می شررروند. كنایه    

(، عنان  95(، پر شررردن پیمانه)   16(، ریش جنباندن)   19(، باد به دسرررت بودن)   41بودن)

سخن در مغز گفتن)  131گراییدن: )تافتن()  سی زدن)    411(،  سکه به نام ك (، پای  141(، 

(، در خط شدن)  114(، ناخن خائیدن) 116، پای در دامن كشیدن)  (134از سر ندانستن)   

(، آتش در كنار 346(، دمار برآوردن) 341(، خرمن به باد دادن) 319(، موی شکافتن) 344

(، قدم از اندازه بیرون نهادن،    131(،كار افتاده)   119(، آب از كار رفتن)  111خرمن نهادن)  

(، آسررتین بر نوشررتن)  151، مروارید سررفتن) (151(، سررر گران بودن) 114تیزی كردن) 

(، گره 531(،تیر از شست شدن)    111(، بر آتش نشستن)   164(، بستر بر آذر افکندن)  161

ستن)   شیدن)  564بر كار ب شت بر حرف نهادن)  561(، ریش خرا سیه كاری)  693(، انگ  ،)

شه زدن)     111 شی سنگ بر  ست و پا زدن)  153(،  سیدن) 944(، د (، 941(،آتش به دامن ر

آبگینه بر سررندان كوفتن) ( 4441(،  برگ چیزی داشررتن )414كیسرره دوختن از چیزی) 

(،  1114(، گردن نهادن)4931(، دست خاییدن) 4144(، جهان بر كسی تنگ شدن)  4119

سبه آمدن)   ستن)        1191دو ا ش سته ن شک (، پای از جاده بیرون نهادن) 3914(، زیر دیوار 

 (و...9111

خاص منظومه، بیشتر تلمیحات از نوع غنایی و اساطیری و  در درجۀ بنابر موضوع  *تلمیح :

 دوم تلمیحات دینی) آیات و احادیث و شخصیتهای دینی( است. 

در سنگ  كوهکن(، به جان چون 416) مجنونره تواند برد  لیلیبه : *تلمیحات غنایی

) فرهادو  شیرین(، بسی عاشقتر از 534)  عذرابه  وامق(، بماند الجرم 611بنشست) 

 جمو  جامز  (،146)پرویز چو در مجلس نشیند همچو*تلمیحات اساطیری: (، و... 135

به *تلمیح (، و... 111مند است) بهره تهمتنز میرا   (،143به جز نامی كه دیدست ) 

(، به چل صبج آدمی كرد 41(، قل هو اهلل) 4نعم المولی و نعم النصیر)    آیات و احادیث:

خوان (، كه سنگی بر كفش تسبیح466، به شش روز آفرید ایزد جهان را) (19از كف خاک)

(، 445(، السلطان ضل اهلل فی االرض) 411(، كه بر چرخ از اشارت ماه بشکافت) 416بود) 

 یمانسل*تلمیح به داستان پیامبران و شخصیتهای دینی و عرفانی: (، و... 365الست) 

تا  عیسی(، كمال عهد 49) انالحقو مرد  یشبلو  جنید(،45داشت) نگینسرّ نامش بر 

است هم صابر  ایوب(،  گر 115زنده كردن) عیسی(، بباید همچو 464) آدمبه 

(، چو 311ندارد)  سلمانی(، هرآنکو درد 316در جام)  خضر(، مدامت باد آب 111نباشد) 
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(، چه داند 556) الیاسو  خضر(، چو جنت محفلی پر 143مناجات)  طوررفته در  موسی

 ( و...146دیدۀ كور)  یوسفقدر 

  سطح فکری-3-3

ها و افکاری كه تشخص سبکی ایجاد می كنند و نگرش خاص مولف در این سطح، اندیشه

 متن بررسی می شود. 

در  بررسی این منظومه، میتوان به موضوعات و مضامین زیر دست موضوعات و مضامین :  

 یافت:

حکمت و  مدح عرفان حماسه عشق موضوعات

 اندرز

 %14/1 %41/4 %6 %61/39 %15/14 درصد

همه چیز از برای دوست نیکوست/ چه گویم هیچ دیگر نیست جز *مضامین عاشقانه: 

(/ 594نصیحت مرد عاشق كی پذیرد)  (،111(، خرد حمل محبت برنتابد) 316دوست) 

توان به چشمی دیگر او را می (،15ز خود بیرون مشو، از خود برون شو) *مضامین عارفانه : 

(، كه عشق و عاشق و معشوق هم اوست) 411(،  تویی در راه ما شرک تمام است) 91دید) 

(، چو با 319(،تو حاضر باش، غائب محکم افتد) 111(، عنان خود به تسلیم و رضا ده) 415

ز از حرص، (، نه از دوزخ هراسانم كه زشت است/ نه نی353او باشی، او باشی از آن روی ) 

در  *مدح و ستایش :( /119(، بباید صاحب االسرار پیری ) 456چشمم بر بهشت است)

 441بیت در مدح حضرت محمد)ص(، 31بیت در ستایش خداوند،  414این منظومه، تعداد 

الدین محمد وجود دارد. بیت در مدح شاه تاج 16بیت در مدح شاه شمس الدین علی، 

(، نکویی را بدی 4411كاری است) دلیل رستگاری، راستموضوعات حکمی و اندرزی: */

وبال تیر گردون در كمان های نجومی: *اصطالحات و واژه(، /1143پاداش ره نیست) 

(، ز منجوقش 54(، فلک فوق و زمین تحت اوفتادست/ مدار دور بر مركز نهادست) 31ساخت) 

*اصطالحات و آالت (/195(، ستاند جدی گردون از زحل باز) 166به حیرت مانده عیوق) 

(، صدای چنگ بر خرچنگ برده/ نوای زهره از 191خرد در نالۀ بربط ربابش ...)موسیقی:   

(، سماع ارغنون سازان ز هر سوی 511(، شده با چنگ درهم حلقۀ دف) 511آهنگ برده) 

(، تو گفتی زیبقش در 441مداوای جگر را گلشکر كرد) *اصطالحات پزشکی: (و.../511)

(، چو داری مرهمی بر ریش من نه) 411كردند/ دواش از داروی بیهوش كردند) گوش 

از موارد مهم توصیف در این اثر می توان به توصیف معشوق اشاره *توصیف : (و... /4133

و...(یا توصیفات مربوط به فنون جنگاوری و كاربرد انواع سالحها كه  511-545كرد.)ابیات 

و..( توصیف شب و روز یا طلوع  1161-1111ده است.)ابیات به تقلید از شاهنامه سروده ش
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یکی دیگر از موارد تقلید نزاری از شاهنامۀ فردوسی است اما نزاری ، و غروب خورشید نیز

این توصیفات را به صورت غنایی تصویرگری كرده است:چو زلف شب، ز روی روز برخاست / 

 (. 5499عروس آسمان خود را بیاراست) 

 گیرینتیجه

است. شده مثنوی ازهر و مزهر، در بحر هزج مسدس محذوف سروده  سطح آوایی:

اده های متجانس و ذوقافیتین استفشاعر از قافیههای اسمی بیشتر است، به عالوه بسامد قافیه

 است.است. بیشتر ابیات ردیف ندارد، ولی شاعر از ردیفهای طوالنی نیز استفاده كردهكرده

نواع ابدال، اشباع، تخفیف، كاهش، افزایش، تشدید و تسکین فراوان است. فرایندهایی مانند ا

از میان صنایع لفظی، تکرار درصد باالیی را نسبت به سایر صنایع به خود اختصاص داده 

 است. از میان انواع جناس نیز جناس تام،اشتقاق و مركب سهم بیشتری دارند. 

عاشقانه و حماسی در این اثر  ژه ها وابه علت موضوع خاص اثر،  سطح لغوی و نحوی:

عامیانه و جدید، روح حماسی اثر تضعیف می كنند،  واژه ها .اما وجود ای دارندجایگاه ویژه

عربی در این  واژه ها بسامد  در نتیجه این مورد یکی از ضعفهای این اثر به شمار می رود.

شاعر به عرفان گرایش داشته دهد های عارفانه نشان میكارگیری واژهمنظومه كم است، به

 های نحوی كالم اوست.همی، تقدیم موصوف و... از شاخصه، كاربرد انواع را، است.

های متجلی در این منظومه تشبیه، اغراق، كنایه و تلمیح پربسامدترین آرایهسطح ادبی: 

است. اغراق به تناسب موضوع حماسی اثر، بسیار كم است. عمده تشبیهات به كار رفته در 

های به كار رفته نیز از نوع مصرحه هستند اما این اثر از نوع حسی به حسی و عموم استعاره

.معنای اكثر كنایات به كار رفته قابل درک و از نوع ایماء هستند و بیشتر آنها غنایی هستند 

درصد كمی از كنایات در نگاه اول نامفهوم ولی با كمی تامل قابل فهم می باشند. بسیاری از 

تلمیحات بنابر موضوع منظومه، برگرفته از داستانهای عاشقانه و در جایگاه دوم، قرآنی و 

 فرهنگ اسالمی است. 

مایۀ اصلی این منظومه است. عشق و حماسه و موضوعات مربوط به آن، درون: سطح فکری

وصف حاالت عشق و عاشقی، وصف میدانهای جنگ، شرح پهلوانیها و قهرمانیهای مبارزان و 

مضامین  به كارگیری انواع سالحها در نبرد، از جمله موضوعات موجود در این اثر است.

 است.به طور كلّیمی دهد نزاری به عرفان گرایش داشته عرفانی فراوان در این منظومه نشان

به  واژه ها زیسته امّا با توجّه به نوع گفت هرچند نزاری در اوج سبک عراقی میمی توان

 كارگرفته شده، متمایل به سبک خراسانی است و سبکی متعادل دارد.

 منابع

 (. شمیسا، سیروس، تهران، فردوس.4316. )انواع ادبی-
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  161-151(. ناتل خانلری، پرویزا مجلۀ سخن، دورۀ هجدهم، صص4311) عر. زبان ش-

بوردی، چنگیز غالم علیا ترجمۀ مهناز صدری. تهران:  (. بای4311.)زندگی و آثار نزاری -

 انتشارات علمی.

 (. مشکوه الدینی، مهدیا مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.4311.)ساخت آوایی زبان -

 (.بهار، محمدتقی . چاپ پنجم. تهران: انتشارات امیركبیر.4311). شناسیسبک-

(. غالمرضایی، محمداتهران:  4394. ) شناسی شعر فارسی از رودكی تا شاملو     سبک  -

 جامی  

سی نظریه   سبک  - شها. شنا (. فتوحی، محمود اچاپ اول، 4344)  ها، رویکردها و رو

 تهران: سخن 

 ی كدكنی، محمدرضا، تهران، آگاه.( شفیع4311،)صور خیال در شعر فارسی-

صناعات ادبی  - ست و دوم. تهران:  (. همایی، جالل4393.)فنون بالغت و  الدّین، چاپ بی

 نشر هما.

 تهران: انتشارات فردوس.، (. شمیسا، سیروس4311. )شناسیكلّیّات سبک -

 (.  شفیعی كدكنی، محمدرضا، تهران، آگه.4344. )موسیقی شعر-

شمس     4341)مثنوی ازهر و مزهر. - سعدالدّین بن  ستانی،  شر  (.نزاری قه الدّین، تهران: ن

 هیرمند.

(. شررمیسررا، سرریروس،  چاپ چهاردهم. تهران: انتشررارات   4393)نگاهی تازه به بدیع.  -

 فردوس.

سی   - شعر فار شر  4364. )وزن و قافیۀ  (. وحیدیان كامیار، تقی. چاپ دوم. تهران: مركز ن

 دانشگاهی.


