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BACKGROUND AND OBJECTIVES: Azhari Shirazi is an anonymous poet of the
11th century AH who has not been researched about this poet. The basis of the
present article is based on the unique version available in the library of Shahid
Motahari High School and its purpose is to study the style and thought of the
manuscript of this Safavid poet.
METHODOLOGY: The present article is an intra-textual, stylistic and theoretical
study that has been done by library research method. The study area and
community is Shirazi Divan.
FINDINGS: In Isfahani Divan, Isfahani style can be found along with verbal and
spiritual industries and innovations. The language of this poet's poems is simple
and his lyric poems are very delicate. Despite the poet's acknowledgment of
composing Turkish poems, no trace of it was found in this version. His poetry
has advantages in various aspects among the court of his contemporaries;
Notable are the titles for the poems, the lamentation, the boasting, the
romantic lyricism and quatrains, the humorous and satirical Masnavi, and the
pieces containing the material of history. I also enjoy a variety of linguistic and
literary benefits in this divan.
CONCLUSION: Azhari Shirazi has experimented with other Isfahani style poets.
The time of the poet's life can be considered according to the articles of the
Divan, between the years 991 to 1061 AH or shortly after. At the intellectual
and content level, religious, romantic and humorous themes are the main
themes of his poems. At the linguistic level, unlike Isfahani style poets, slang
words are less noticeable in his poems. The use of special weights and long lines
is a feature of his poems. At the literary level, phonology, repetition, types of
puns, as well as forms of imagination, simile, metaphor, irony, allusion,
observance, and style of equation have the highest frequency in his poems.
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زمینه و هدف :اظهری شیرازی شاعر دمنام قرن یازدهم هجری است كه دربارۀ این سراینده
پژوهشی نشده است .اساس مقالج حاضر بر پایج نسخج منحصربفرد موجود در كتابخانج مدرسج
عالی شهید مطهّری است و هدف آن بررسی سبکی و فکری نسخج خطّی این شاعر عهد صفوی
است.
روش مطالعه :مقالج پیش رو ،مطالعهای درونمتنی ،سبکشناسانه و نظری است كه به شیوۀ
پژوهش كتابخانهای انجام شده است .محدوده و جامعج مورد مطالعه ،دیوان اظهری شیرازی است.
یافتهها :در دیوان اظهری ،سبک اصفهانی را همراه صنایع و بدایع لفظی و معنوی میتوان یافت.
زبان اشعار این شاعر ،ساده و غزلیّاتش بسیار لطیف است .با وجود اذعان شاعر به سرودن اشعار
تركی ،اثری از آن در این نسخه یافت نشد .شعر او از جنبههای دونادون در میان دیوان همعصران
خود از امتیازاتی برخوردار است؛ از جمله در داشتن عنوان برای قصاید ،پرداختن به نعت و منقبت،
خودستایی ،غزلیّات و رباعیّات شورانگیز عاشقانه ،مثنویّات هزل و هجوآمیز ،و قطعات حاوی
مادّهتاریخ قابلتوجّه است .همچنین انواع فواید زبانی و ادبی در این دیوان بچشم میخورد.
نتیجهگیری :اظهری شیرازی به شیوۀ دیگر شاعران سبک اصفهانی طبعآزمایی كرده است .زمان
حیات شاعر را براساس مادّهتاریخهای دیوان ،میان سالهای 444تا  4544هجری یا كمی پس از
آن میتوان دانست .در سطح فکری و محتوایی ،موضوعات مذهبی ،عاشقانه و هزل از درونمایههای
اصلی اشعار اوست .در سطح زبانی ،برخالف شاعران سبک اصفهانی ،واهههای عامیانه در اشعار او
كمتر بچشم میخورد .بکاردیری وزنهای خای و ردیفهای طوالنی از ویژدیهای اشعار اوست .در
سطح ادبی واجآرایی ،تکرار ،انواع جناس و نیز صور خیال ،تشبیه ،استعاره ،كنایه ،تلمیح ،مراعات
نظیر و اسلوب معادله باالترین بسامد را در اشعار او دارد.
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مقدمه
در بررسی سبکی و محتوایی نسخج خطّی دیوان اظهری شیرازی ،اشعار در سه سطح زبانی ،ادبی و فکری مورد
ارزیابی سبکشناسانه قرار خواهد درفت تا با تحلیلهای برآمده ،تلقّی روشنی از اشعار این شاعر بدست آید .سؤال
اصلی تحقیق پیش رو ،چگونگی شعر شاعر از نظر سبکی و محتوایی است .نگارنده تالش میکند در مقالج حاضر،
پس از معرّفی كوتاه این شاعر و دیوان ناشناختج او ،با نگرشی مبتنی بر الیههای ایدئولوهیک به بررسی عناصر
بالغی آن ب ردازد و میزان كاركرد این عنصر را در ارائج سطح سبکی و محتوایی صاحب آن ،بیان كند .در این
بررسی ،اهداف زیر مورد ارزیابی قرار درفتهاست:
ی بازتاب قلمرو فکری اظهری شیرازی در دیوانش؛
ی عناصر بالغی بیانگر ویژدیهای سبک این دیوان؛
ی ارزیابی سبک شعر شاعر از دیدداه زبانی.
پژوهش پیش رو ،مطالعهای نظری است كه به شیوۀ پژوهش كتابخانهای انجام شده است .دامنج این مطالعه ،نسخج
خطّی دیوان اظهری شیرازی است كه در كتابخانج مدرسج عالی شهید مطهّری (كتابخانج س هساالر) موجود است.
نیز بررسی تذكرههای متعدد كه نشانی از این شاعر و شعر او داده باشند.
ضرورت و سابقة پژوهش
دمنامی و ناشناختگی این شاعر و در دسترس نبودن دیوانش ،انگیزۀ اصلی این پژوهش است .این مقاله به بررسی
شعر اظهری شیرازی ،یکی از شاعران سبک اصفهانی می ردازد تا زیباییهای زبانی ،ادبی و فکری آن را نشان دهد.
همچنین ثابت میکند كه این اثر در جریان این سبک ،جایگاهی ارزنده و درخور توجّه دارد ،چنانکه در جای جای
دیوان ،سراینده خود را شاعری بلندمرتبه میداند كه در شعر فارسی ،به انوری پهلو میزند و در شعر تركی ،همسخن
فضولی بغدادی است4.پس نمیتوان از اشعار شاعران این دوره ،بویژه اظهری با نگاهی سطحی دذشت .دیوان اظهری
شیرازی نسخهای منحصربفرد است كه در كتابخانج مدرسج عالی شهید مطهّری نگهداری میشود .تا آنجاكه نگارندۀ
این سطور بررسیكرده است ،این دیوان تاكنون تصحیح نشده و دربارۀ اظهری شیرازی و اثر او ،كتاب و مقالهای
هم نوشته نشده است .ازاینرو میتوان بجرئت ادّعا كرد كه موضوع پژوهش تازه است و پیشینهای در حوزۀ خود
ندارد .در تذكرهها نیز نامی از او نبود .فقط نام این شاعر در كتاب تاریخ ادبیات در ایران ،اثر ذبیح اهلل صفا با توضیح
مختصر و نمونج شعر او آمده است (صفا.)4374،
بحث و بررسی
نسخه و ویژگیهای كلّی آن
این نسخه با شمارۀ  377در كتابخانج مدرسج عالی شهید مطهّری است .خطّ آن نستعلیق ،با اندازۀ  ،61*45دارای
 313برگ است .صفا میگوید« :از سخنان شاعر هویداست كه در دانشهای زمان دست داشته و دیوان استادان قدیم
را تتبّع نموده و بویژه ،در قصیدهدویی پیرو آنان بوده و عالوه بر نظم استوار خود ،نثری پخته داشته و بر روی هم
شاعری ادیب و حکیمی شاعر بوده است» (صفا « .)4374،در عصر صفویّه از نثر مصنوع در فرمانها و منشآت و

 -4فارسی خود سرم با انوری در دفتگوست

تركیم از بوالفضولی با فضولی همسخن (قط)6/665
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دیباچج كتب استفاده میشد» (شمیسا.)4343،
از نظر محتوایی دارای قصاید مذهبی ،غزلیّات و رباعیّات عاشقانه ،قطعههای دارای مدح و مادّهتاریخ و مثنویهای
هزلآمیز است .شاعر خود كاتب سرودههایش است و همچون سعدی میاندیشد:
«كهییین خیییییرقج خییویش پیراستین  /به از جامج عاریت خواستن»
در بررسی آماری دیوان اظهری به این نتایج رسیدیم:
قالب

قصیده

غزل

قطعه

مثنوی

رباعی

در مجموع

تعداد

93

464

664

7

556

4116

تعداد ابیات

3344

1556

4644

674

4551

45164

دربارۀ زندگی شخصی و شاعری اظهری
بوداق اظهری شیرازی ،سرایندۀ سدۀ یازدهم بود .آداهی نگارنده از او منحصر به دیوان اوست .شاعر در سال 444ه.
دیده به جهان دشود و  4535سال سرودن این صحیفه است .در ترقیمه دوید در 4551ه .شصتوسه ساله بوده
است و در حاشیج دیوان ،سال 4544را مصادف با هفتادسالگی خود میداند .از كودكی شعر میسرود و «اظهری»
تخلّص مینمود 4.و خود را طیاللّسان میدانست و شغل دیوانی داشت .او با شیوع وبا در سوگ فرزند و عزیزانش
مرثیه میسراید.
اظهری و معاصران او
شاعر ،همدورۀ حکیم شفایی (م4537.ه ،).كلیم (م )4544.و شیدای فتح وری (م4595.ه ).بود .در غزل از سعدی
و حافظ ،در قصیده از خاقانی (قص ،)45/73انوری (قص )35/64و جامی (قص )64/77پیروی میکند .در قطعه نیز
دنبالهروِ انوری است .همچون مسعود سعد ،اجرام سماوی با او دشمنند .اظهری در استقبال از خاقانی در:
صبیحدم چیون كلّه بنیدد آه دودآسیای من  /چون شفق در خون نشیند چشم شبپیمای من
چنین میسراید:
چهره پنهان كرده خورشید از شبِ یلدای مین  /رخ خیراشییده است میاه از حالتِ سودای من
طایران قدس را باشد به هر شام و سحر  /همچو بیلبیل ،نالیه از شوقِ دلِ حمرای من
ویژگیهای سبکی و محتوایی نسخه
سطح فکری :حاكمیّت شیعی دورۀ صفویّه ،تغییری بنیادین در شعر سبک اصفهانی ایجاد نمود .در این دوره با
وجود غلبج اشعار مذهبی ،تنوّع موضوع نیز وجود دارد .با بررسی دیوان اظهری ،شالودۀ فکری و ایدئولوهی شاعر را
میتوان در چند عنوان و مبحث كلّی به شرح زیر نشان داد:
نعت و منقبت در قصاید
شاعر در آغاز دیوان ،پس از دیباچج منثور منشیانه 49 ،قصیده در نعت پیامبر درامی (ی) و با  64منقبت به
ستایش علی (ع) می ردازد .س س به مناقب سایر ائمه ،ستایش پادشاهان و مضامین دیگر روی میآورد .انتخاب

 -4قریب پنجَه سال است كیاین تخلّص من  /بییه اظهییری شیده در روزدییار ،افسیانیه (قط)4/475
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عنوان برای قصاید ،ویژدی خای اوست .برای نمونه :ورداالابرار ،ضیاءالقلوب ،منتخبالنّفایس ،مجمعالنّوادر ،تحفه-
الخیال ،فخرالمساكین ،افتخارالملوک ،نزهتاالرواح ،تسکینالقلوب ،ملحالکالم ،تحفهاالغنیاء.
نمونه:
ییک بنده را بیه مملکتِ شرع ،پادشاه
صییورتطرازِ كون و مکان آن كه كرده اسییت
هست آن شهی كه شد به جاللش جهان ،دواه
دا نی كییه كیسییییت بنییدۀ خییایِ جاللِ او
اَجرامِ چرخ ،سوده به خاکِ درش ،جباه
اَعیینییی مییحییم یّدِ عییربییی آن كییه از عییل یوّ
(قص43/44تا)45
آن سیروری كیه نیست بیییه دربیانیش روا
آن خیسروی كییه مینسیزد در نیشییمینیش
روبید قیضیا ز شه یر جبرئیل و جیعدِ حیییور
بنای دردهت ییدِ بیضیا بیه كیار داشییت

آنجیا كه من به نیعت تیو كیردم سخن سیرا

روحاالمیین بییه دردیه ادییر بییاشدش میقیم
دیییر نییه فلیک بیه نطیعِ اسیاسش شود ادیم
خییاشییاک آستییان تییو چیون طیرّۀ نییسیم
معیمییارِ بییاردیاه تییو بییودی میگییر كَلیییم
قییولِ فیقیییه كییی سییزد و نیکتیج حکییییم
(قص44/9تا41و)65

ر.ک ( :غزل( ،)4غزل( ،)466غزل  )313و (قط.)69
بیان اندیشههای دینی و اخالقی
پرداختن به مضامین دینی و اخالقی ،از ویژدیهای دیوان است از جملج این مفاهیم :تسلیم دربرابر خواست الهی،
ناپایداری ثروت و منصب ،دلجویی از نیازمندان در هنگام ثروتمندی ،پرهیز از زخم زبان ،كینهجو نبودن ،دنبال
لذّتهای زوددذر نرفتن ،عدم آزمندی به مقام و منصب دنیوی ،سرخوش نشدن به هر كاری ،توجّه به سن ،دنبال
عالیق زوددذر نرفتن و به فکر توشج اخروی بودن (ر.ک :قص ،)44امّا شاعر با همج نصایح شاعرانه ،خود را پندناپذیر
میداند:
«بر اظهری اظهارِ نصیحت بود از جهل  /دییوانج دییرینه كجا قیابیلِ پند است» (غ)7/464
عشق
غزلیّ ات و رباعیّات اظهری همچون شاعران سبک عراقی بسیار دلنشین است .با وجود آنکه «قالب شعر در سبک
هندی تک بیت است نه غزل ،منتها این ابیات با نخ قافیه و ردیف به هم وصل شده و شکل غزل یافتهاند»
(شمیسا« .)4341،مهمترین بحث سبک هندی در حقیقت حتّی بیت هم نیست بلکه مصراع است» (همان).
مضمون غزلها و رباعیّات اظهری ،عشق است و تأثیر عشق در شعر او چندان است كه خود دوید:
«آنچنییان كیرده دمم خیاصییت نشئییج عشق  /كه سر از پا نکنم فرق و قبا از مَندیل» (قص)35/3
اظهری در دیباچج غزلیّات دوید« :به مَیامِن تأییدات الهی ،مجموعه غزلی است كه سوادش از دلستانِ حسنِ
یوسفی ،داستانی؛ و نقوطش بنفشهای است از بوستانِ رخسارۀ بتان رسیده» برای نمونه:
شیرانِ جهان به آهوی چشمِ تو صید
از دا ِم تو آفریدهای نیست خالی

در قبضج فرمانِ تو چه عمرو ،چه زید
زلفِ تو كشیده است خورشید به قید (ر)4/359
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مناجات
اظهری داه به مناجات و راز و نیاز با حضرت خداوندی می ردازد .ازجمله در قصیدۀ  96موسوم به «ارواح االبدان»
در  44بیت  74بار خدای تعالی را قسم میدهد و در آن از درداه ایزدی میخواهد كه او را از درداه خود ناامید نکند،
همچنین به امید سفلگان وانگذارد و از معاصی او بگذرد( .ر.ک :قص)93
كه رحم بر من بیچاره كن به رحمت خویش  /ز بحرِ غصّه بکش زورقِ دلم به كنار (قص)55/96
ركاكت لفظ و معنا
هزل و هرزهدویی بخشی از مضامین شعر اظهری را تشکیل میدهد .این ویژدی در شعر او ،چه بسا تحت تأثیر
سبک رایج زمانه است .مثنوی دوم و سوم دیوان ،در هجو قاضی شهر ،سرشار از ركاكت لفظ و معنی است ،بطوریکه
برای نمونه نیز ،در این مقال نمیگنجد .دفته شده «هَزْل در ادبیات ،به سخنی میگویند كه لحن و مضمونی ركیک
و خالف ادب داشته باشد «ركاكت ،سستی و پستی و ابتذال لفظ و معنی است» (همایی .)4349 ،البتّه شاعر به
هذیاندویی خود ،در انتهای رباعیات اعتراف میکند و میگوید« :بعضی اشعارِ مقطّعات و مثنویّات و غیره كه زیاده
از ترّهاتِ نسخج مرقومه به كسوتِ رسوایی ملبّس و به عبارات هذیان ،ملوّث بود و موافقِ دفتگوی این سن ،و نوشتنِ
این روزدار نبود از دیوان اخراج نمود با وجود مهر پدرفرزندی ،طبیعت الیق ندانست» (ترقیمه334ر) .باوجوداین
شاعر عالوه بر مثنویهای اشارهشده ،در  16قطعه و 41رباعی از مدار نزاكت ادبی دور شده است .وی هزلپردازی
خود را چنین توجیه مینماید:
اختالطِ شعرا نیست به جز اینکه آرند
داه نوش است ،دهی نیش ،از این رسم مرنج

از ثنایت به كمال و ز هجایت به خلل
داری ار میلِ مالقات به زنبورِ عسل (قط)414

عرفان
عرفانی كه در دیوان اظهری شیرازی با آن روبروییم ،عرفانی معتدل از نوع عرفان سعدی است .شاعر میکوشد عرفان
را چاشنی غزلیّات و رباعیّات خود سازد نه اینکه اساس تفکّ ر او باشد .مضامین عارفانه در اشعار اظهری بسیار
كمرنگ است 4.او میگوید:
از صییییدفِ خییاطییرم دییوه یرِ عییرفییان بییرد؟
عییارفِ دریییامسییی یر كو كییه بییه دامییانِ دل
(قص)45/7
فخرالفضال ،فارِسِ میدانِ فصاحت
از حُسنِ رضا ،پایج نه مرتبج سوز

سلطانِ سخن ،پیرِ طریقت ،شرفِ زرد
ن قاعدۀ درد (قط4/15و)6
در فقر و فنا ،زندهك ِ

بعضی اصطالحات عارفانج دیوان :فقر و فنا( :قط ،)6/15سیمرغ( :غ ،)7/453تجلّی( :قص ،)4 95/69عزلت:
(قص ،)47/71عشق( :غ4/154تا ،)7عنقا( :قص ، )64/6خط و خال( :غ )7/115و هجران( :غ )1/676و. ...
مدح رثای كسان
در دیوان اظهری مدح كمتری بچشم میخورد ،چراكه خود میگوید:
 -4ر.ک ( :غزل( ،)4غزل( ،)466غزل  )313و (قط.)69

بررسی سبکی و فکری نسخج خطّی دیوان اظهری شیرازی ،شاعر قرن یازدهم 454/

« نگشیی ی تم درد ی ِه جمشییییییید م نزل
ن بردم ت حفییه نز ِد كس بییه اشییییعییار

ن کردم سییییدۀ كییاووس مسییی کییییییین
ن ی ف کنییدم متییا ِع خود بییه د ل خن»
(قص35/73و)34

با این حال ،قصاید و قطعاتی چند در مدح و در مواردی نیز رثای بزردان و صاحبمنصبان روزدار او وجود دارد
كه در آنها اظهری مهارت خود را در توصیف ممدوحان چنین بنمایش دذاشته است:
ز فکر رمح تو مجروح سیییینییج بییدخواه
ز فکر مدح تییییییو مسرور ،خاطیییی یرِ مادح
(قص)67/57
از مدایح او باید به قصیدهای  95بیتی در مدح شاه عبّاس ثانی( 4قص ،)45قصیدهای 36بیتی در مدح میرزاتقی
وزیر (قص  )45و قصیدۀ 37بیتی كه ممدوح مشخّصی ندارد (قص ،)47همچنین قصیدۀ 63بیتی در مدح اسماعیل
سلطان (قص  ،)49و ستایش حکیمی رمّال (قص )43اشاره نمود .نیز شاعر در دو قصیده به رثای پسر خود می ردازد
(قص75و .) 74با اینهمه شاعر خود را مدّاح نمیداند و از این كار بیزاری میجوید:
در برای نعمیی یتِ دنیا كند وصییییف كسی
«در سخن داهی ظرافت مینمایم ،ورنه كی
طبع را با دزلکِ غیرت ،كنم قطعاللّسییان»
آبرویِ طبعِ خود ریزم به وصییفِ ناكسییان
(قط4/31و)6
شریطه
اظهری در انتهای نعتها و منقبتها و قصاید مدحی و داه در قطعات ،شریطه میآورد« .رسم شعرا این است كه
قصاید مدحیّه را به ابیاتی كه مشتمل بر دعای ممدوح باشد ختم كنند ...معموالً بصورت دعای تأبید ،یعنی متضمّن
معنی دوام و همیشگی است» (همایی .)4349 ،برای مثال:
مدام تا كه بوَد افتخار فرق به تاج
همیشیییه تا كه بُود اعتبارِ جسیییم به روح
حدیثِ طبع مرا از مدایح تو رواج
عروسِ فکر مرا از نییییوازش تو قییییبییییول
(قص35/45و)34
خودستایی و مفاخرۀ اظهری در عالم شعر و شاعری
تسلّط اظهری در سرودن انواع شعر ،همچنین عزّت نفس و مناعت طبع ،او را به غرور و خودستایی سوق داده است.
او در دیوانش بیش از دیگرستایی ،به خودستایی می ردازد و مفاخرههای خود را چنین توجیه میکند:
خاصه امیروز در ایران كه بیود ویرانی
«نیست ممدوح ،چنانی كه بوَد درخر وصف
كه توان دفت كه باشد به ثنا ارزانی»
زان سرایم صفت خود كه نیابم شخ صی
(قص69/41و)64
«حس برتریجویی شاعرانِ مطرح این دوره نسبتبه شاعرانی چون انوری و خاقانی بیش از مفاخرۀ معمولی شاعرانه
است» (مدرّسزاده.)4341 ،
اظهری مدّعی است كه ایران با داشتن این شاعر بر خود مینازد.

« -4عبییّاس شیه آن شیاه فیلک قیدر كیه دردید

خورشید جهانتاب زمین را و زمان را» (قص)44/45
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«اظهری ،ای به هنر ،مصییرِ سییخیییییین را بانی

چون ننییازد بییه خود ایران ،كییه تویی ایرانی»
(قص)4/41

سخن خود را در قیاس با سخن دیگران همچون قیاس قرآن با انجیل میداند:
چییو انییگییلیییییون بیی ِر فییرقییان ،فییروتیین
ش كییالمییم
ث غیییییر در پییییی ِ
حییدییی ِ
(قص)69/73
او ارطیون ،افضل و اعلم حکمای روم را در مقابل خود الکن میداند (قص )64/73و كتاب قانون ابن سینا در مقابل
اشعار او شرمسار است( :غ.)9/451
مادّهتاریخسازی
شاعر برای تولّد و مرگ فرزند ،شاهزاددان و امیران ،همچنین ساخت بنا و روضه و نیز رویدادی خای ،بیش از
چهل مادّهتاریخ ساخته كه اغلب آنها را از زبانِ پیر خرد بیان میکند در پارهای از آنها ،خود ،سال موردنظر را هم
در پی آن مینویسد .نمونه:
خرد را چو خوش آ مد این ب نا ،از ذوق با من د فت
كه تاریخش « به خوبی ها نشیییاطآباد میآید»
(قص)44/95
سال4554تاریخ ساخت بنایی.
ل تییار ی خش
نوشییییت پ یرِ خرد ،ب هرِ سییییا ِ
 4539تاریخ تولّد امیرزادۀ اعظم ،علیبیگ.
دفتا كه به سییییییییالها همیجُییییییسییت ،بگو:

« عزیز پیروِ دییییییینِ محم یّدسییییت علی»
(قط)5/54
«با شییمعِ طرب ،بزمِ بقییییییا پییییییروانییییییه»
(قط)5/57

سال 4515تاریخ دردذشتی.
خمریّه
در عصری كه صفویّه بر طبل تشیّع میکوفت ،سخن از میگساری در دیوان شاعران این دوره ،از جمله اظهری،
فراوان است .صفا مینویسد « از عیبهای بزرگ صفویّه ،شرابخواردی همج آنهایی است كه شراب را در قسمتی از
مدّت فرمانروایی خود منع كرده بودند» (صفا.)4374،
اظهری دوید :یک بار از نوشیدن می ،توبه میکند امّا در بزمی ،آن عهد را زیر پا میگذارد.
خییوردنیید خییونِ دخییت یرِ رَز را مییثییالِ آّب
بییر مییجییمییعییی فییتییاد دییذارم ،كییه انییدر او
از عکسِ حُسی ینِ سیییاغرِ مِی ،سیییاخت آفتاب
سیییاقیِ سییییمسیییاق ،صیییُراحی به كف درفت
ل باده ،خا نج ز هدت كنم خراب
زین سییی ی ِ
رو سیییوی من نهییاد كییه ای نن یگِ اه یلِ زرق
«مسیییتِ جنونی و نبوَد كه توبهات حسیییاب
دفتم كییه تییایبم ،بییه ل یبِ پر ز خنییده دفییت:
(غ6/94تا)5
«در خود دربار صفوی به دور از چشم شیخ االسالم و مفتی شرع ،شراب نوشیده میشد و مسائل اخالقی چندان
رعایت نمیشد و ...متأسّفانه برخی از شاعران از شدّت بادهدساری جان خود را ازدست دادهاند» (مدرّسزاده.)4341 ،
نمونه را:
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با بختِ تهیكی سه چه كار ا ست؟ تو سیییییاقی

لبریییییییز كن از جوهرِ می ،سییییاغرِ ما را
(غ)5/16

بثالشّکوی
اظهری به دونج شاعران سبک خراسانی و عراقی ،انواع شکوائیّههای شخصی ،اجتماعی و ...را در دیوان خود میآورد.
داه «شکوههایی است كه از دردها و رنجهای شخصی و فردی ببار میآید .میتوان این دردها و رنجها ،و درنتیجه
شکوهها و شکایتها را به دو دسته تقسیم كرد و قسمتی را طبیعی و مادی ،و قسمتی را معنوی و روحی نامید»
(دادبه.)4394،
بییا جییان د هم قرار ،غم روز دیییییییار چرخ
تا چند خون دل خیییورم از كیییار و بییییییار چرخ
از بییییییخت شیییوم و دردش ناسیییازدار چرخ
تییا چیینیید جییان كیینییم هییدف نییاوک بییال
(قص/64و)64
كاربرد اصطالحات علمی و تعابیر
صطالحات و واژههای نجومی ،اجرام و صورتهای فلکی
شاعر در سراسر دیوان بویژه در قصیدۀ  45بیتی موسوم به «مطالع النّجوم» به صور و اجرام سماوی می ردازد.
در دبسیییتییان خیییال تو سیییر صییی بیییا نی
چییه ادیبی تو كییه برجیس و عطییارد دارنیید
(قص)4/41
نام تعدادی از صور فلکی و سیّارات بکاررفته در دیوان ،همراه با نشانی بیت چنین است :دوپیکر( :قص،)43/34
سرطان( :قص ،)39/45سنبله( :قص ،)45/44خوشه( :قص ،)4/44عقرب( :قص ،)4/44جدی( :قص،)14/77
خرچنگ( :قص ،)63/17دلو( :قص ،)7/44حوت( :قص ،)66 /35عطارد( :قص ،)33/35تیر( :قص ،)447/69زهره:
(قص ،)69/14ناهید( :قص ،)64/54بهرام( :قص ،)49/74مریخ( :قص ،)64/54مشتری( :قص ،)4/14برجیس:
(قص ،)33/35كیوان( :قص ،)49/74زحل( :قص ،)5/14شهاب( :قص ،)44/31و. ...
اصطالحات و آالت موسیقی
بییه مضیییرابِ انییدیشییییه شیییو نغمییهسییییاز

ز صیییییَنییجِ مییعییانییی و قییانییونِ راز
(مث)95/4

چییون بییزمِ طییرب سییییاز شییییود قییانییونییم
چون ك نجِ الم ،دسییییییییییت دهیید تنبورم
(ر)6/356
نیز ر.ک :بربط( :مث74/4و قص ،)15/49ارغنون( :قص16/49و غ ،)1/476مضراب( :قص 47/41و  ،)67/44سنج:
(ر ،)6/344قانون( :قص ،15/49ر6/644و قص )41/35رباب( :قص 31/33ومث 74/4و) ،چنگ( :قص ،)16/49كرنا:
(قص ،)63/47دف( :قط ،)4/73تنبور( :قص ، 34/15ر ،4/356مث ،)43/6طوطک قص ،)13/49كمانچه:
(قص ،)13/49عود( :قص ،)14/49مزمار( :قص )14/49و. ...
اصطالحات طب و بیماریها و داروها
از ضیییعفِ وجودت ،چو كَه و د یدهات از حری

چون كییاهربییا در پیِ جییذبِ یرقییان اسییییت
(قص)46/44
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این زخمِ جانخراشِ من از خنجرِ و باسییییت
غ د در روَد
گ د ی گر و ت ی ِ
هر كس بییه مر ِ
(قص)64/75
یرقان( :قط ،44/35قص ،)46/44وبا( :قص ،)64/75رمد( :دیباچج قص3پ و دیباچج غزل444ر) ،دهن بلسیییان:
(قص 74/45و  ،)44/44افتیمون ،)4/41( :غاریقون( :قص 45/41 ،34/43و .)5/73
صطالحات عامیانه و كوچهبازاری
در دیوان اظهری ادرچه به شیوۀ شاعران سبک اصفهانی باید طیف و سیعی از واهههای عامیانه بیابیم ،امّا شاعر
چندان عالقهای به این كار نشان نمیدهد ،بطوریکه بندرت واهههای عامیانه در دیوان بکار رفته است.
ی خود ،به روی د یده ر فت
هر ك جا بن هاد پا ِ
نازِ تو كی میک ند بر پشیی یتِ پایِ خود ن گاه
(غ)6/465
هیچ یک آزار و آسییی یبِ سیییرانگشیییتی ند ید
من اظهری آن بییییییلبییییییل خوشچهچههام

اربرد اصالحات و تعبیرات نو
مییقییامِ دیییدهات مییحییرابِ ابییروسییییت

در دلییییییسییتان رخت ،دلها همه ناچیده رفت
(غ)3/465
هسییتند به تحسییییییییین هییییییمه ،در پهپهام
(ر)4/397

ی ا مامیییییییت
نشیییسییی ته مسییییت بر جا ِ
(غ)3/445

چون صییییدایِ جرسِ جلوۀ شییییاهین دییذرد
كوه را ق ه قهییج كبییک نیییاییید در دوش
(غ)46/661
بییا لشیی ی کر خصییییم ،رو چو در رزم نهییاد
آن تییییییییییرک بییلیینییدمییعییدۀ پییاکنییهییاد
(غ)4/655
سینهریشان (ر ،)4/644تركشِ نازِ تو از ناوکِ دلدوزی چند (غ ،)1/635با نیزه كنی روحربایی (قص.)64/45
سطح زبانی و آوایی
موسیقی
اظهری از انواع عوامل سازندۀ موسیقی در سخن خود بهره میبرد« .هیچ ملّتی را نمیشناسیم كه از موسیقی بیبهره
باشد» (شفیعی كدكنی )4349 ،و « شعر را باید با موسیقی سنجید تا نیک و بدش آشکار شود» (همان) .هنگامی
كه از موسیقی شعر سخن بمیان میآید ،باید از ردیف ،قافیه ،آرایههای لفظی و معنوی سخن دفت كه بوجودآورندۀ
موسیقی درونی و كناری شعرند .در دیوان مورد بررسی درمییابیم كه شاعر عالوه بر توجّه به وزن ،ردیف و قافیه،
به برخی آرایههای لفظی و معنوی و مباحث بیان اهمیّت میدهد .در ادامه به نمونههایی از آنها می ردازیم.
ردیف در دیوان اظهری و بسامد آن
بوداق در شعر خود از التزامها و انتخاب ردیفهای دشوار خودداری نداشت .شمار ردیفهای شاعر چنین است :از 93
قصیده 65 ،سروده  ،از 556غزل 415مورد ،از  664قطعه  94مورد ،از  556رباعی  349ترانه و از  674بیت
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مثنوی  44بیت آن ،مردّف است .ردیفهای فعلی از بسامد بیشتری برخوردارند .همچنین شماری از اشعار دارای
ردیفِ مركبند .نمونه:
بالی شییی ی فتییه مو یی ،تو خود ك نی پیییدا
جییالی آییینییهرویییی ،تییو خییود كیینییی پیییییدا
(غ)7/11
نیبیوَد ز پییِ زخییییییییمِ نیمییایییان دلِ مین
خییو كییرده بییه داغییهییای پیینییهییان دلِ میین
(ر)554
با تو چراست (ر ،)144است همه (ر ،)147زده سر (ر ،)349دارد چشمت (ر ،)474كی دنجد (ر ،)639تو خواهم
رفت (قط.)479
قافیه
اظهری در انتخاب قافیج درخور ،هوشمند است .از كل 45115بیت فقط چند مورد اشکال قافیه داشت :در قطعج
 67شاعر حرف «دخیل» را رعایت نکرده است :نادِر ،دازُر ،شاطِر .شمس قیس رازی میگوید« :حركت پیش از روی
توجیه است» .او در رباعی « 647تهیدست» را با «غیب» قافیه آورده است .ازجمله :قافیه كردن «ناكسان ،خسان،
با قطعاللّسان» كه شاعر به شایگان آمدن قافیه معترف است كه «معادل فارسی همان ایطای جلی است ،ولی
معموالً آن را درمورد تکرار عالمت جمع بکار میبرند» (شمیسا .)4347،همچنین قافیه شدن «آرزوست و كدوست
با دوست».
وزن و بحر
اشعار اظهری وزنی فراخور موضوع دارد .او شعر خود را محدد به چند وزن بخصوی نمیکند .دفتهاند« :وزن از
فصول ذاتی شعر است» (ماهیار .)4396،همچنین «شعر حادثهای است كه در زبان رخ میدهد» (شفیعی كدكنی،
 .)4349با بررسی اوزان اشعار دیوان اظهری این نتایج بدست آمد:
اوزان 63قصاید
نام بحر

مجتث

مضارع

رمل

هزج

خفیف

متقارب

منسرح

تعداد

64

47

47

46

4

1

4

درصد

5/34

5/65

5/65

5/41

5/7

5/1

5/4

اوزان  821غزل
نام
بحر

هزج

رمل

مجتث

مضارع

رجز

خفیف

مقتضب

متقارب

منسرح

سریع

تعداد

444

473

447

436

9

3

6

4

4

4

درصد

5/35

5/67

5/49

5/64

5/4

5/55

5/53

5/54

5/54

5/54

اوزان  220قطعه
نام بحر

رمل

خفیف

هزج

مجتث

مضارع

متقارب

تعداد

55

15

15

37

34

9

درصد

5/65

5/65

5/49

5/44

5/44

5/1
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اوزان  9مثنوی
نام بحر

هزچ

متقارب

خفیف

سریع

تعداد

3

6

4

4

درصد

5/16

5/69

5/41

5/41

آرایههای ادبی در حوزۀ بدیع
بدیع لفظی
«آن است كه زینت و زیبایی كال م وابسته به الفاظ باشد ،چنانکه ادر الفاظ را با حفظ معنی تغییر دهیم آن حسن
زایل دردد» (همایی.)4349 ،
واجآرایی
صامت «س»« :بریدی در سرِ زلفِ سمنسا  /سیرِ سیروِ سمنسیایت سالمت» (غ)6/445
صامت «ک»( :رباعی ،)94 ،صامت «س»( :غ.)7/44
رستهاست دلِ وفا ز آب و دِیل تییو
بیر جانِ ضعیف ما نمییآرد رحیم

ل ما شده از حاصل تو
بی بهره د ِ
وای از دل تو ،هزار وای از دل تو (ر)657

تکرار
جناس
نییی آفیتِ مین ز دیییدۀ پییرفین شیید  /هر چیز كه شد به من ،همان از من شد (ر)4/57
كام و كار (قص ،)94/45ملک و كلک (ر ،)4/94چشم و خشم (ر ،)4/395غرق و عرق (قص ،)7/43قامت و قیامت
(ر ،)6/115كین و كمین (غ )4/654و نَقل و نقلِ (غ.)4/474
سجع
در دیباچج قصیده و غزل نثر مسجّع آمده است كه نشانگر توان نویسنددی شاعر به سبک منشیان است« :پادشاهی
كه آیینج صفحج حسامش ،چهره دشای شاهدِ دین و لمعج جوهرِ كالمش ،صیقلِ تفرقج اربابِ شک و یقین است و
از آن س س بر مجمعِ انوارِ ائمج اطهار كه ریاحینِ روضج نبوت و دلدستج بوستان فتوتند». ...
بدیع معنوی
در دیوان اظهری آرایههای معنوی از دونج ابتذالزدۀ سبک هندی نیست و بیشتر جنبههای عالی و ممتاز این
سبک در این دیوان نمودار است؛ از جمله :استفادۀ زبردستانه از صنایع ادبی ،زبان روان و درعینحال پخته ،كشف
ظرفیّتهای تازه در تشبیه و استعاره ،بکاردیری هنرمندانج كنایات و بهرهدیری از فرهنگ مردم در مضمونپردازی.
برای نمونه شواهدی ارائه میگردد:
مراعات نظیر
تضاد
ای سرو ،به هر سر كیه هیوای تو فتیاد  /در شاهِ جهان بود ،ددای تو فتاد (ر)4/149
مگیر دلش به شکیرخنیده ،تیرش و شیرین است  /كه حسرت شکرش آب آورد به دهان (قص)65/77
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متناقضنما
در هیر صفتی كیه بینمت نییکویی
در بیازی و دیر كبوتیری ،دییر كبکی

در شیری و در پلنگ ،در آهویی
در شاهین ،در تذرو ،در تیهویی (ر)61

لعلِ لبِ شییرینِ تییو شیورآمیز اسیت  /نشنیده كسی چاشنیِ قند ،نمک (ر)4/641
هزار دل ،نمکِ آن لیب از حالوت سوخیت  /تو اظهری ،نمکی دیدهای كیه شیرین است؟ (غ)7/435
لفّ و نشر
مین سییوختج آتیشِ پیییروانییه و شمعیم  /كاین سوزَد و آن درید و یک ناله نباشد (غ)6/444
نیز ر.ک( :قص.)5/677
اغراق
از خشییم درآیییییید چو ابیییییروی تییییو آهنیییگ
آشوبد
روزدار
تو،
سیهِ
زلفِ
از بهرِ نهان كردنِ خونها كه كنی

از جیییییان دسلیید رشتییییج امّییییید امّیییم
مژدانِ تو جانِ خلق بر هم كوبد
دیسوی تو از عقب زمین را روبد (ر)44

را (قص)45/55
تلمیح
تلمیحات غنایی
ت دلگون داری
«شیرینی و جا به پش ِ
ف تو كی بُوده كه تو
لیلی به تصرّ ِ

داری
جگرخون
بسی
فرهادصفت،
در هر دشتی ،هزار مجنون داری؟» (ر)149

بگذشت بسی بیهیار ،پییژمرده نیشد  /در خیاطرِ محیمیود ،دیلِ شوقِ اییاز (ر)55
تلمیحات اساطیری
تلمیحات اساطیری را باید به سه دسته تقسیم كرد )4 .اشخای :شامل شخصیّتهای مثبت و منفی ،پهلوانان و
شاهان اساطیری و حماسی ایرانی مانند :فریدون ،پرویز ،ضحّاک ،بیژن ،زال ،رستم ،جمشید ،كسری و  )6 ...ابزار:
مانند درز ،خدنگ ،سوفار ،ببربیان ،فسان و )3 ...موجودات ویژه مانند سیمرغ ،رخش ،هما.
چیه سیود از آنکه تلخ افیغییانیِ زال  /شکر اَلوا كند در كامِ بهمن (قص)45/73
چون رآییتِ رستیمی بییه عیّییوق رسییید  /بیجَن ز سرِ تطاولِ فتنه نشست (قط)4/45
از حیلقییج عییشِ مییا الییم مأیییوس اسیت  /از حالتِ فقرِ ما خجل كاووس است (ر)4/64
تلمیح اشخاص
«دهیید خبییر سرِ كِلکم ز فکیرِ افیالطون  /كنیید سخن ،لبِ طبعیم ز ذهن بطلمیوس
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سواد نسخج من ،لبِ حکمتِ بقراط  /خطوطِ خامج من ،عینِ حفظِ جالینوس» (قص61/44و)65
ر.ک( :ارطیون( :قط ،)6/44سیییبکتکین( :غ ،)1/4سیییح بان( :قص ،)67/47افالطون( :قص ،)41/95جالینوس:
(قص ،)61/44دقیانوس( :قص ،)67/44قارون( :قص ،)63/41بهلول( :قص.)35/11
تلمیحات دینی
اظهری به نام و القاب پیامبران و اشخاصی كه در تاریخ دینی حضور دارند ،تلمیحاتی دارد .مانند:
ف انّیییییی ما
ب تشیییری ِ
ک صیییا ح ِ
ب چا ِ
در ج ی ِ
بیرون خبر كه بییییییرد ز عالم چنین كه زد
(قط)45/3
چراغ روشیینیِ چشییمِ پیرِ كنعیییییان سییوخت
ب و صال آرا سییییت
ز مجل سی كه زلیخییییا ش ِ
(غ)5/99
هزار یوسیییف كنعییان فکنییده در بن چییاه»
هزار جان مسییییحیییا نهیییفیییتیییه در ته لب
(قص)4/57
ادریس( :قص4/96و قص ،)54/55یعقوب( :غ ،)3/453یوسف و زلیخا( :غ ،)7/447نوح( :غ ،)4/161سلیمان:
(قص ،)3/79عیسی( :قص ،)5/44اسماعیل و ابراهیم( :قص ،)6/49خضر( :غ ،)9/35موسی( :غ ،)6/159اسکندر:
(قص ،)54/55آسیه( :قص ،)36/55هاجر( :قص ،)33/55ساره( :قص ،)36/55مریم( :قص ،)47/96قارون (غ)4/554
و . ...
حسن تعلیل
یکی از آرایههای پركاربرد اظهری است « .اصطالحی بالغی و صنعتی از جملج صنایع بدیع معنوی ،به معنی زیبا و
هنرمندانه آفریدنِ علت در سخن ادبی است» (دادبه.)4344،
در بیوفایی یار« :دلچهره بُتم در بیرِ اغیار نشسیت
بییر آتییشِ غیییییرتییم ،دلِ زار نشیییسییییت
م ن عش ن توان كرد كییه در دلشییینِ د هر
دل بییییود از آن به پهلییییوی خار نییییشست»
(ر)464
در سیاهی خال :زلفِ تو ز شیوقِ تو برآشفته شده است  /خالِ تو ز عشیقِ تو سییه پیوشییده است (ر)6/675
در زرد شدن دیاهان :ز بس كه سود به كویِ تو اظهری ،رخِ زرد  /دییاهِ طرفِ حیرییمت چیو زعفران برخاست
(غ)7/454
اسلوب معادله
فتیاد در كفِ میژدان هر آنچیه دل انیدوخییت  /همیشه مالِ توانگر نصیبِ خویشان است (غ)6/443
طییاییران را ذوق هسییت و همیّتِ پییرواز نییییست  /در چمن بادِ صبا محبوسِ دامِ سنبل است (غ)6/445
در دلیستیانِ رُخییت ،مییرغِ دلیم در نیالییههییاسیت  /بلبالن را شیوه در دلزار ،افغان كردن است (غ)9/444
حسّآمیزی
چیه فییض از حرفِ خیاطرجیوییام بر دل رسد ،یا رب  /كه شیرینكامیِ جانم ز ذوقِ زهرِ دشنامی است (غ)6/449
طییوطیی رَود از هیییوش ،ز شییییرینییِ نیطیقم  /بیلبل فتید از نیالیه ،ز دلبانگِ نوایم (قص)43/776
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سطح لغوی
كاربرد واژهها و اصطالحات عربی
اظهری داه به شیوۀ همعصران خود بخشی از قافیهها را از بین كلمات نامأنوس عربی همچون زیبق ،جوسق،
سرمق ،خرق ،عقعق ،لقلق ،دق ،یلمق ،جوزق ،قرطق ،بهق را قافیه قرار داده است .شمیسا میگوید شاعران سبک
هندی با استفاده از لغات غیرمعمول عربی میخواهند (البد به تقلید از منوچهری) زبان خود را ادبی و فاضالنه نشان
دهند (سبکشناسی شعر ،شمیسا :ی .)351شاعر با بکار بردن واهههای عربی در دیباچه و ترقیمه صنعت سجع
میآفریند .نمونه« :افتتاحِ ابوابِ خزاین سخن به مفتاحِ دلگشای ثنای یگانهای كه شیرازهبندِ مجموعج كاینات و
چمنپیرای سرابستان حیات است و انجالی ابصارِ شواهدِ معانی به مصباح جهانآرای انوارِ عنایت و طلیعج
كشوردشای صبحِ هدایت ،پادشاهی كه مالکِ عالمِ ملکوت و صاحبِ سریرِ جبروت است و( »...دیباچه4ر).
كاربرد واژههای دشوار و مهجور
كیرد تییأثییرِ فلیک ،كسبِ علیوم فکیرتیم سوخت جانِ مشتری ،از دوشمالِ المساس (قص)61/1
نیز :سُلَّم :نردبان (قص ،)11/39نحاس :مس (قص ،)65/1خشف :آواز (قص :)54/5بلهُم :سخت نادان (قص،)64/46
الوا :رُستنی بسیارتلخ (قص ،)45/73اجاج :تلخ و شور (قص ،)64/45زایجه :لوحهای مدوّر برای رصد مواضع سیارات
(قص ،)34/54زجاج :شیشه (قص ،)41/45بَقم :چوبی سرخ (قص ،)49/45اوداج :ردهای دردن (قص،)49/45كالل:
كوزهدر (قط.)3/495
برخی نکات امالیی و نگارشی
 كاربرد خواست (نادرست) و خاست (درست) :در همه جای دیوان به این صورت آورده است.مرا ز شرمِ تهی بازدشتنِ كفِ طبع  /هزار دجله عرق ،از جبینِ جان برخواست (قط)44
برنخاست (غ ،)444برخاست (ر ،)41برخاست (غ ،)454برنخواست (قص.)6/33
غلط امالیی
حالِ خود عیرض نمودم به غیرض خورده مگیییر  /چه كنم؟ سهل درفتن نتوان ،كارِ دل است (قط)9/64
صد دواه است مرا هر طرف از خورد و بزرگ  /كه یکی تیرِ شهادت به غلط نندازد ( قط)9/64
میست هیییر جییییا كیییه میییکنیید میینییزل  /در مقامش كسیافتی ز قیی اسیت ( قط)6/441
 حذف «ه» بیان حركت :در كلمات مختوم به «ه» بیانِ حركت هنگام اضافه شدن به نشانج جمع فارسی«ها»،حدف میشود.
مرا اسییت طبیییعِ جنونی بیه نکتهییای خیرد  /كه هست عاقلِ دیوانگان ،بجز بهلول (قص :)35/11نکتیهها
برنمیگییییرند ییک ساعت نظر از روی تو  /دیدهای انجمِ افالک ،حیرانِ تو شد (غ :)1/496دیدهها
كاربرد (ه بیان حركت) ،با وجود آمدن واج میانجی:مکن ز درده خود ناامید در همیه عمر  /ز بیهر رزق بیه امّید سفلهدان مگذار (قص :)51/96سفلگان
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 اتّصال حرف اضافة «به» به ابتدای واژههای پس از آن (متّمم):خیل مژهات چو جنگ جویند  /صد فتنه بهر دیار باشد (قص)44/75
نیز :بروزدارت :به روزدارت (قص ،)61/75بخدنگ :به خدنگ (قص ،)4/75برنگینی :به رنگینی (غ، )5/75بته :به ته
(غ)4/75
 كاربرد ج بجای چ:غمزه از فتنه چو شمشیر شجاعت خونرییییز  /جهره از باده چو خورشید قیامت سوزان (قص)44/46
نیز :جنان :چنان (قص.)64/46
 كاربرد «ک» بجای «گ»:دیده خرّم از و صال و سینه سوزان ز ا شتیاق  /صد چمن كل در نظر ،صد كلخن آتش ،در دل ا ست (غ:)3/45
دل ،دلخن
نیز :بانک :بانگ (671پ) ،كوش :دوش (614ر) ،سركشته :سردشته و سركردان :سردردان (قص.)1/45
 كاربرد «می» بصورت پیوسته به فعل ماضی استمراری و مضارع اخباریهنگام دیدن تو سراسیمه مییشود  /از هولِ كبریای تو در دیدهها نگاه (قص)64/44
كس نمییفهد زبانم جیییز فالطییون خییرد  /میشود صد مدّعا ظاهر ز هر ایمای من (قص)64/43
 جدانویسی «ن» منفیساز و «ب» مضارع ابتدای فعلها:نیه بیند دلیم آشنیییا جیییییز فیغییان  /نیییابد لبییم همزبییان جییز انیین (قص)44/71
اظهری در بیاغ بهیرِ خیاطر ِدل لب بیه بند  /بیزبان صد بلبل از تأثیرِ افغانِ تو شد (غ)7/496
بهرهگیری از ویژگیهای سبک خراسانی
 استفاده از شکل كهن حرف اضافة «اندر» بجای «در»دوزخ انیدر نیظر دشمنت آییید چییو بیهشت /در زمانی كه حُسام تو شود آتشبار (قص)64/54
 استفاده از صورت كهن افعال:زان خصییم به رزم تیو ،همی پیای نهد پیش  /كیز تیغِ تو جوید بلدی ،راهِ عدم را (قص)43/55
هست معمار هنوزش پیِ كار  /ورنییه تا منزلِ بهرام شدی (قط)7/71
 كاربرد ضمیر اشارۀ «آن» بشکل پیوسته به اسم بعد از خود:یا رب شود آنییزمان كه از روزِ سفید  /چیون زلیفِ سییاه سردذارم بییه بییرت؟ (ر)6/691
 پیوستهنویسی «را» با واژۀ بعد از خود:دلرا مژهات ز سییینیج چاک كشیید  /جان را سرِ دیییسویِ تیو بیر خاک كشید (ر)4/114
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 بکار نبردن «ای» نکره در سراسر دیوان:بیییه بیییرِ یاسیمیینِ آن دیلشیین  /دستیه زیین دییا فیرستیادم (قط)47/4
قطعه چینیید از نسییجِ سخن  /بهیرِ شاه و ددا فرستادم (قط)49/4
 سرهمنویسی كلمات جدا و مستقل:یکقطییره خیییون نیمانیید بیه رنگیینیِ كَفَیت  /دست تییو را هنوز غرور نگارهاست (غ)5/75
یییکره نگیییاه كیین بیه تهِ پییییایِ خیییویشتین  /در هییر خیییرام بیییر سیر راهت نثارهاست (غ)4/75
سطح ادبی (بیان)
«بیان دانشی است كه در آن از چگونگی بازدفت و بازنمود اندیشهای به شیوههای دونادون هنری سخن میرود»
(كزازی .)4373،در دیوان اظهری شیرازی دركنار زیبایی قابل توجّه اشعار ،صنایع بیان به اقتضای حال در ضمن
كالم میآیند و به دور از تصنّع شعری سبک هندی ،درایش به ساددی دارند .برای نمونه:
تشبیه :در دیوان اظهری تشبیه بسامد بسیار باالیی دارد .در بررسی انواع تشبیه بکار رفته در دیوان او درمییابیم
كه اغلب تشبیهات حاصل دقّت شاعرانه در محیط پیرامون خود برای آفرینش تصاویر بدیع است .برای نمونه:
میماند
بال
طومارِ
به
تو
زلفِ
«كوی تو به دشتِ كربال میماند
چشمت به دلِ قبلهنما میماند» (ر)45
ابروت به محرابِ دعا میماند
 تشبیه بلیغدلستانی به رخ ،سروی به قامت  /بدین خوبی بمانی تا قیامت (غ)4/445
بییییبییاک روَد جییییانییییبِ اقیلیییمِ جمیالیش  /در راهِ دلم ،خوف ز چاهِ ذقنی هست (غ)5/457
نیز :پیراهنِ دل (ر ،)6/46زنجیر بال ،مرغ دل و دام حلقج مو (ر ،)695دُرجِ دهان (ر ،)4/355كعبج رُخ (ر.)6/355
تشبیه تفضیل:سروِ چمنی هیچده از جای نجنبد  /قدّ تییو چییو سییرو است ولی سروِ روان است (غ)6/444
كمتر ز آفتیاب ندیدیم دلرخی  /از آفتاب بهتر و از مه زیادهانید (غ)1/677
طوبی ز قدِ تیو خجل ای حورسرشت  /شرمنده ز روی تو میه از عیارضِ زشیت (ر)4/373
 تشبیه مضمر:خال سیییه غریب فتییاده است بییر رخیت  /هنیدو كه دیده است كه در كعبه زادهاند (غ)5/677
ییارِ مین از آفتییاب ،زیین فرق شیود  /خورشید سفیدرنگ و او دلگون است (ر)6/445
استعاره :استعاره در اشعار اظهری با بسامد بیشتری دستمایج شاعری قرار میگیرد« .فضیلت استعاره در این است
كه در هر لحظه میتواند بیان را صورت تازه ای ببخشد و از یک واهه چندین نتیجه حاصل شود (عبدالقاهر جرجانی،
به نقل از شفیعی كدكنی.)4344 ،
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«آن میییاه كییه بیییر رسییم وفیییا میییآیییید
هر كس به سوی كعبه روان میگردد

ب ددا میآید
شاهی است كه جان ِ
آن كعبه به پایِ خود به ما میآید» (ر)671

 استعارۀ مکنیهفلک ز غییصّه ،سحر جیب خویش چون ندرد؟  /خیامِ جاه تو بر چرخ ،دامنافشان است (قص)65/79
جبین سادۀ خورشید از درت رنجه  /قییدِ خمیدۀ دردون به خدمتت چودان (قص)33/77
در باغ ،صبا وصفِ جمالت دوید  /مانَد دل و الله را از آن ،باز دهان (ر)696
 مجازاستعاره كاربرد لفظ مفرد یا مركب است در معنای مجازی (= غیر ما وُضِعَ له) ،به عالقج مشابهت با معنای حقیقی
(= زبانی) ،همراه با قرینه ای كه ذهن را از معنای حقیقی (= اصلی = زبانی = ما وُضِعَ له) منصرف ،و متوجّه معنای
مجازی كند.
خوشوقت جهان ز حُسنِ روزافیییزونیییت  /عاجز قلم از وصفِ ز حد ،بیرونت (ر)4/334
جهان مراد مردم جهان است به عالقج محل به حال (محلیّه) ،قلم مجاز از نوشتهها به عالقج آلیّه.
 كنایهدلبستج دامِ زلفت افزون كردی  /جیییان همییه را جمییع بیییه هییم ،خییون كردی
دل بردن ما به ظلم ،سهل است امّا  /بییر مییاهوشییانِ دهییر ،قییانییون كردی (ر)311
نیز :ز پا افکندن :كنایه از خسته و درمانده كردن (ر) 414؛ در مغزِ عدوی تو نهد خوابِ دران را :كنایه از ایجاد
اندیشج مرگ (قص)13/45؛ در آب و دل نبودن :كنایه از وجود نداشتن (مث)464/6؛ صحیفه را در خون نشاندن:
كنایه از سخنان غمانگیز نوشتن؛ پای در دِل داشتن :كنایه از درفتار بودن (ر.)445
 تصویرآفرینی در ویژگی ظاهری یارتوانایی شاعر را در توصیفگری میتوان در قصیدۀ  77دید و معشوق او را بروشنی و زیبایی مجسّم نمود :نردسش
سیاه ،لؤلؤ دندانش عقد ثریّا ،لبش دوهر شاداب ،ذقنش چاه كنعان ،سهی قد با دردنی بلند ،موی میان ،لعل لب،
غنچج شاداب و ...است.
فشانده قند مکرّر ،ز حقّج ییاقوت  /نمیوده عقیدِ ثیریّیا ز لؤلؤِ دنیدان (قص)6/77
چیو آب ،صاف و چو دل ،تیازه و چو نقیره ،سفید  /ز پنیبییه نییرم و ز جیان نیادر و ز دُر ،رخشیان (قص)69/77
كرد از رخ ،روز و از دیسو ،شیب از ابرو ،هیالل  /خیوش بسیاطِ عالَمی آن شوخ ،بر هم چیده رفت (غ)4/465
نتیجهگیری
اظهری شیرازی بعنوان یکی از شاعران ناشناختج نیمج دوم قرن یازدهم به شیوۀ شاعران سبک اصفهانی (هندی)
به طبعآزمایی پرداخته است .ازآنجاكه دربارۀ این شاعر خوشقریحه و پركار ،اطّالعی جز آنچه در دیوان وی آمده،
در دست نیست ،بنابراین زمان حیات او را از میان سرودهها و مادّهتاریخهای او از  444ه .تا حدود 4544یا كمی
پس از آن باید دانست .دیوان او نسخهای منحصربفرد است كه با شمارۀ  377در بخش نسخ خطّی كتابخانج مدرسج
عالی شهید مطهّری نگهداری میشود .نسخج موردنظر شامل  464غزل 93 ،قصیده 664 ،قطعه 556 ،رباعی و 7
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مثنوی است .از بررسی دیوان این شاعر میتوان نتیجه درفت كه او شاعری خوشقریحه و توانا بوده است .در سه
سطح فکری ،زبانی و ادبی این نتایج بدست آمد:
سطح فکری :از نظر محتوا ،موضوعات عاشقانه ،مذهبی و مادّهتاریخ ،سه درونمایج اصلی در اشعار وی هستند .با
توجّه به فراوانی سرودهها و تنوّع قالبهای شعری دیوان ،و نیز توجّه او ،بعنوان یکی از شاعران سبک اصفهانی به
لزوم پیروی از مفاهیم اشعار سبکهای پیش از خود ،میتوان مضامین اخالقی و دینی ،عشق ،تملّق ،اصطالحات
نجومی ،طبّی ،موسیقی و باورهای عامیانه را در دیوان او مشاهده كرد.
سطح زبانی :در بخش لغوی ادرچه یکی از ویژدیهای شعر سبک اصفهانی وفور واهههای عامیانه و نیز عربی در
اشعار شاعران است ،این خصیصه كمتر در شعر اظهری مشاهده میشود .در بخش آوایی ،واجآرایی ،تکرار و انواع
جناس پربسامدترین آرایج ادبی در حوزۀ بدیع لفظی در این دیوانند .انتخاب اوزان خای و متناسب با مفهوم مورد
نظر در اشعار و بکاردیری ردیفهای فعلی طوالنی كه موجب غنای شعر و كمال مفهوم قافیه است ،نیز از ویژدیهای
اشعار اوست.
سطح ادبی :در دیوان اظهری آرایههای معنوی از دونج ابتذالزدۀ سبک هندی نیست و بیشتر جنبههای عالی و
ممتاز این سبک در این دیوان نمودار است؛ از جمله استفادۀ زبردستانه از صنایع ادبی ،زبان روان و درعینحال
پخته ،كشف ظرفیّتهای تازه در تشبیه و استعاره ،بکاردیری هنرمندانج كنایات و بهرهدیری از فرهنگ مردم در
مضمونپردازی .باالترین بسامد صور خیال در اشعار اظهری تشبیه و استعاره و انواع آنها و كنایه است .پس از آن،
آرایههای تلمیح و مراعات نظیر بیشترین كاربرد را دارد .اغلب استعارات موجود در دیوان اظهری ،كلیشهای هستند
و بسامد تلمیحات غنایی شاعر بیشتر است .صور خیال اشعار اظهری در دیوان شاعران پیشین نمونههای فراوانی
دارد .رعایت این ویژدی ،شاعر را به شیوۀ تصویرآفرینی شاعران سبک خراسانی نزدیکتر كرده است.
مشاركت نویسندگان
این مقاله از پایاننامه دوره دكترای زبان و ادبیات فارسی مصوب در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد كاشان استخراج شده است .آقای دكتر اصغر دادبه راهنمایی این پایاننامه را بر عهده داشته و طراح
اصلی این مطالعه بودهاند .سركار خانم رعنا نوحی به عنوان پژوهشگر این رساله در دردآوری دادهها و تنظیم متن
نهایی نقش داشته اند .آقای دكتر عبدالرضا مدرس زاده نیز با كمک به تجزیه و تحلیل دادهها و راهنماییهای
تخصصی ،نقش مشاور این پژوهش را ایفا كردند .در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تالش و مشاركت هر سه
پژوهشگر بوده است.
تشکر و قدردانی
در پایان از استادان فرهیختهام ،دكتر اصغر دادبه و دكتر عبدالرّضا مدرّسزاده و دوست عزیزم خانم زهرا مرتضیپور
صمیمانه س اسگزارم.
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تعارض منافع
نوی سنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ ن شریه داخلی و خارجی به چاپ نر سیده و حا صل
 این تحقیق طبق. و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند،فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است
 م سئولیت دزارش تعارض.كلیه قوانین و مقررات اخالقی اجرا شده و هیچ تخلف و تقلبی صورت نگرفته ا ست
 و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را،احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهده نویسنده مسئول است
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