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 چکیده
اجار جوزای نطنزی یکی از شاعران دوره بازگشت ادبی است كه در دوران فتحعلی شاه ق

نسخۀ جود است،دو نسخه از این دست نوشته مونام دارد كه « مطلع االنوار» میزیسته است. اثر وی
معرفی « گشادل»نگهداری میشود و  به نام 963اول، در كتابخانه مجلس شورای اسالمی به شماره 

 ایران موجود است.در كتابخانه ملی  2311. همچنین نسخه دیگری به شماره شده است 
شده  در سه سطح زبانی، فکری و ادبی بررسی سبکیجوزای نطنزی در مقالۀ حاضر اشعار 

وزان ز اا واست. در سطح زبانی، بخش آوایی اكثراً از اوزان متوسط و خفیف استفاده شده است 
انی، واژگ ان اشعار وی همان اوزان غزلهای حافظ است. در بخشسنگین و مهجور خبری نیست. اوز
 ته عربیکار رفب لغات ونه ابتکار و نوآوری دیده نمیشود و بیشتر گدر سطح مفردات و تركیبات، هیچ

وی  های معمول و متداول در زبان فارسی محسوب میشوند. در بخش نحوی اشعاراست كه از واژه
مین ا، مضطابق نثر در كنار هم قرار گرفته است. در سطح فکریدستورمند است و اركان جمله م

 ندیشه وت و اار مضامین قدماست و عرفان بکار رفته، عرفانی تقلیدی و تکراری اسررفته تک بکار
را  ای در اشعار وی دیده نمیشود. در سطح ادبی، تشبیه و استعاره بیشترین سهممضمون تازه

نوی و مع ی بیشترین كاربرد را دارد. از صنایع بدیع لفظیبرعهده دارند و تشبیه حسی به حس
 وظر لفظ نم از متداول استفاده شده و بطور كل مبنای كار وی بر تقلید استوار است و سعی دارد ه

رمشق  سوی سبک عراقی را هم شیوۀ بیان و محتوا و مضمون به سرمشقهای خود ، نزدیک شود. 
   ن دوره به شعر حافظ توجه بیشتری داشته است.خود قرار داده و از میان شاعران ای

 جوزای نطنزی، مطلع االنوار ، دوره بازگشت، تحلیل سبکی و محتواییكلمات كلیدی :
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The Style and Content of the Manuscript of the 13th Century 

Poet by Jawzah Natanzi 

 

Hatam soliymani1, Seyed jaafar Hamidi2 (corresponding Author), 

Seyed Mahmod Seyed Sadeghi3 

Abstract 
Jawzah Natanzi is one of the poets of the literary era who lived during 

Fath Ali's reign. His work is titled "Informed Al-Anwar", which has two 

copies of this manuscript, the first copy, kept in the Library of the 

Islamic Parliament No. 963 and introduced as "Delgosha". There is also 

another copy number 2311 available at the National Library of Iran. 

This article studies the style of Natanzi's poetry at three levels: 

linguistic, intellectual and literary. At the linguistic level, the phonetic 

part is mostly used of mild to moderate weights, and there is no news 

about heavy weights. The weights of his poems are those of Hafiz's 

sonnets. In terms of vocabulary, at the level of singularities, there is no 

innovation, and most of the vocabulary used is Arabic, which is a 

common word in Persian. In the syntactic section of his poems he is 

instructive, and the elements of the sentence are in accordance with the 

prose. At the intellectual level, the themes used are old-fashioned 

themes, and the mysticism is imitation and repetitive, and no new 

thought or theme can be found in his poems. At the literary level, 

metaphor and metaphor play the most part and sensory-metaphor is the 

most used. He has used the traditional rhetorical and spiritual industries, 

and generally his work is based on imitation, trying to get closer to his 

role models both in terms of speech and in the manner of expression and 

content. He exemplified the Iraqi style and paid more attention to Hafiz's 

poetry among the poets of this period. 
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یکی از راههای شناخت پیشینۀ فرهنگ و وضعیت فکری، ادبی، زبانی  بیان مسئله: -1

یل، مواریث مکتوب و به تعبیری و..گذشتگان، شناخت آثار مکتوب آنهاست. به همین دل

های خطی، كه نمودها و نمادهای درخشان فرهنگ گذشتۀ این سرزمین و كارنامۀ نسخه

اصالت و هویت ملت ماست، دارای ارزش فراوانی میگردند.این آثار میتوانند حقایقی از 

 زندگی فردی و اجتماعی گذشتگان، آداب و رسوم، زبان و فرهنگ و...آشکار كنند .

های مکتوب همۀ تالشهایی كه در سالهای اخیر برای شناسایی و احیای گنجینه با

ایران و تحقیق  و تتبع در مورد آنها انجام گرفته و هزاران كتاب و رسالۀ ارزشمند ، احیاء، 

های ها و كتب خطی بسیاری در كتابخانهتصحیح و یا بازنویسی شده است؛ اما هنوز رساله

اند. ود است كه یا شناخته نشده و یا تصحیح و بررسی نشدهداخل و خارج كشور موج

های خطی شامل اطالعات تاریخی و ادبی ارزشمندی است كه میتواند برای نسخه

اكنون به صورت پژوهشگران ادبی بسیار سودمند باشد. دیوان شاعران كهن كه هم

ها موجود است، ادیبان و عالقمندان به ادب و شعر را در های خطی در كتابخانهنسخه

یکی از این آثار نسخۀ خطی ری میدهد. شناخت آثار و احوال شاعران این سرزمین یا

اثر جوزای نطنزی است كه در این مقاله به بررسی سبکی آن در « مطلع االنوار» موسوم به 

 ایم. سطح فکری، زبانی و ادبی پرداخته

 اهداف تحقیق-1-1

و سبکی نسخۀ مطلع االنوار هدف اصلی این مقاله، معرفی و بیان خصوصیات محتوایی 

 اثر جوزای نطنزی است. 

 اهمیت و ضرورت تحقیق-2-1

ای رسیدن به تکامل و پیشرفت در هر جامعه در گرو شناخت و آگاهی از هیکی از راه

پیشینۀ فرهنگیان و ادیبان آن جامعه است و این مهم جز با تصحیح، بازخوانی و بررسی 

اند، آثار گذشتگان كه تجارب و اطالعات خود را در نسخ خطی برای ما به ودیعه نهاده

سخ خطی شامل اطالعات تاریخی، ادبی و لغوی ارزشمند پذیر نیست. از سوی دیگر نامکان

 برای پژوهشگران ادبی است. 

 روش پژوهش:-1-3

روش پژوهش در این مقاله به صورت كتابخانه ای و براسهاس شهیوۀ توصهیفی تحلیلهی     

 خواهد بود.

 تحقیق :پیشینه -1-4

تاكنون درمورد جوزای نطنزی و اثر وی، مطلع االنوار، هیج تحقیق و پژوهشی به 

صورت مستقل، صورت نگرفته است، اما تالیفها و پژوهشهای مرتبط با مقاله حاضر را كه 

« نامه كاشان». كتاب1میتوان به عنوان پیشینه این پژوهش ذكر كرد به شرح  ذیل است: 
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ن عاطفی در این اثر به انتساب مطلع االنوار به جوزای نطنزی اشاره همگام با هستی،  افشی

« فرهنگ سخنوران» . كتاب2نموده است و نام كامل وی را ابوتراب بن حسن ذكر میکند. 

عبدالرسول خیام پور. در این كتاب اطالعات زیادی از شاعر، زندگی و آثار وی آورده نشده 

. كتاب 3اشاره شده است.ش ل وی و قرن زندگیاست و فقط به صورت اجمال به نام كام

هرانی. نویسنده در این كتاب به طمحمدمحسن آقا بزرگ « الی تصانیف الشیعه هالذریع»

صورت اجمالی به معرفی كتاب مطلع االنوار و جوزای نطنزی پرداخته است ولی از جزئیات 

عبدالرحیم «شانتاریخ كا». كتاب4زندگی و اشعار وی صحبتی به میان نیاورده است. 

كالنتر ضرابی به كوشش ایرج افشار.  در این كتاب كه به تاریخ كاشان و معرفی بزرگان این 

دیار پرداخته است، جوزای را از جمله شاعران شیعه مذهب ذكر میکند و او را محب آل 

. 5رسول مینامد كه به خاطر عشق و محبت اهل بیت، مطلع االنوار را سروده است.

عباس دهقانیان. نویسنده ، وی را از شاعران «باز تا كنونشاعران نطنز از دیر تذكره»كتاب

مطرح دورۀ قاجار معرفی میکند و او را از محبان اهل بیت میداند كه اشعاری زیادی در 

 منقبت امام علی )ع( سروده است.

 جوزای نطنزی:-2

ای، متخلص به ای، فرزند حسن حسینی چیمهابوتراب بن الحسن الحسینی چیمه

دورۀ قاجار است كه در  ، اهل قریه چیمه از توابع شهرستان نطنز، از شعرای نامدار«جوزا»

وی در اوایل دورۀ فتحعلی شاه در »دوران پادشاهی فتحعلی شاه قاجار میزیسته است. 

روستای چیمه از روستاهای كوهستانی نطنز كه در مسیر جاده كوهستانی هنجن به ابیانه 

است، به دنیا آمد و بخشی از زندگانی خود را در همانجا سپری كرد. از چند و چون واقع 

ندگی اجتماعی این شاعر شیرین سخن اطالع چندانی در دست نیست. وی از شاعران ز

ریای مطرح عصر قاجار است و از او اشعار بسیار نغز و فراوانی به جای مانده است. عالقۀ بی

بیت در اشعار او بوضوح آشکار است. بیشتر اشعار او در مدح و او نسبت به خاندان اهل

ین )ع( وحضرت رسول اكرم)ص( و سایر ائمه و معصومین منقبت حضرت امیرالمّمن

 ( 56:1387، پژوهشی در تئوری و كاركرد طنز مشروطه)« میباشد

 معرفی نسخ خطی مطلع االنوار:-3

ای مربوط به قرن سیزدهم هجری، اثر ابوتراب بن دستنوشتهاالنوار یا جهانگشا، مطلع

الحسن الحسینی اهل قریه چیمه نطنز كاشان است. محتوای آن مدح و منقبت حضرت 

م است كه شاعر به دلیل اخالص و ارادت نسبت به موالی متقیان آن را به علی علیه السال

ها و زیور تحریر آراسته كرده است. با جستجوهای به عمل آمده در منابع و كتابخانه

دو نسخه از این دست نوشته موجود كه یکی در كتابخانه مجلس  های نسخه خطی،گنجینه

ود كه همانطور كه خود شاعر اشاره كرده است نگهداری میش963شورای اسالمی به شماره 
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ترجیعات اوست و به نام دلگشا معرفی كرده است. همچنین نسخۀ  رباعیات، شامل غزلیات،

 220مسمط،  5ترجیع بند،  19نصیحت و موعظه،  22قصیده،  134دیگری مشتمل بر 

در  2311برگ با شماره  169بیت، در  4304غزل و تعدای رباعی و مفردات مجموعاً 

نسخه با این متن ایران موجود كه با خط نستعلیق شکسته كتابت شده است. كتابخانه ملی 

 آغاز گردیده :

حمد بی حد و سپاس افزون از عدد ،سزاوار احد صمد لم یلد و لم یولدی است كه قدرتش »

 (    1: مطلع االنوار .)«قلم صنع وجود ابدی بود

 و بیت پایان نسخه چنین است :
 درت جای ملک یعنی كهه برتهر از فلهک    خاک

 
 درماندگان را در سمک بخشا حقیقهت از مجهاز   

 (314)همان:                                              

 هاتحلیل داده-4

 سطح فکری)الیۀ ایدئولوژیک(-1-4

ها و های مطرح در اثر ادبی پرداخته میشود و اندیشهدر این سطح به افکار و اندیشه

افکاری كه تشخص سبکی ایجاد میکنند، مشخص و معرفی میگردد. در این بخش، معنای 

 حقیقی كه از خود متن استنباط میشود، مهم است. 

از نظر » شتجوزای نطنزی از شاعران دورۀ بازگشت محسوب میشود و شعر سبک بازگ

فکری، سعی در بیان همان افکار موسوم در عهد غزنوی و سلجوقی در قصیده و افکار دوران 

المقدور از مسائل روز )همانطور كه از زبان كوشیدند حتیحافظ و سعدی در غزل بود و می

مرسوم در دورۀ خود( استفاده نکنند تا هر چه بیشتر به اسلوب قدما شبیه باشند. از این رو 

در زبان شعری و فکر شعری محدودۀ خاصی داشتند. این فکر حتی تا چند دهۀ قبل هم 

ای را نمیتوان در شعر به كار برد یا هر موضوعی مرسوم بود و مثالً میپنداشتند كه هر واژه

( بنابراین شاعران این دوره 306شناسی شعر، شمیسا:سبک«) را نباید موضوع شعر قرار داد.

بایست از دورۀ ردند كه نمیکای زندگی میروبرو بودند.آنها دردورهبا مشکالت خاصی 

خویش حرفی به میان آورند. قدر مسلم اینکه دورۀ شاعر با ادوار قبل تفاوت فاحشی دارد، 

های مختلف اری بکلی تغییر كرده و پیشرفتهایی در زمینهداجتماع از نظر سیاسی و حکومت

ها تغییرات زیادی به وجود آمده بود ولی شاعر نهصورت گرفته بود و در بسیاری از زمی

 ها و لغات زمان خویش در شعر استفاده كند.مجبور بود كه از واژه

احساس و افکار جوزای نطنزی نیز همانند زبان او عاریتی است و گویی خود شاعر هیچ 

ارتباطی با  ای از زندگی نداشته و تنها از باورداشت و عالیق شاعران قدیم بدون هیچتجربه

زمانۀ خود تقلید كرده است. توصیف حاالت عاشقانه؛ فراق، عشق و عرفان ، وصف معشوق و 

های زیباییهای او و مسائلی از این دست در اشعار او نمود خاصی دارد. در اشعار وی تجربه
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پردازی وجود ندارد و هنر شاعری او تنها در های نو و ابتکار در مضمونشخصی ، اندیشه

 عکاس مضامین و مطالب گذشتگان است. ان

 موضوعات و مضامین

 های دینی و اخالقی  اندیشه

رنگ و بوی مذهب در شعر وی به دوستداری ائمه اطهار به ویژه امیرمومنان علی )ع( و 

مدح ایشان محدود میشود و شاعر قصد القای تفکر مذهبی خاصی را ندارد، اما توجه 

انسانها را به مضامین زیر  فرامیخواند: دعوت به نیکی و كم ای به اخالقیات دارد و ویژه

؛ دعوت به صلح و  3؛ لزوم صبر و بردباری 2؛ دعوت به راستی و احتراز از دروغگویی1آزاری

؛ ترک غرور و  7وفای به عهد و پیمان؛  6؛ رازداری 5؛ پرهیز از عیبگویی4دوری از جنگ

 10ورزیقناعت؛ 9؛ نکوهش حسادت 8خودبینی

 عرفان و اصطالحات عرفانی

تصوف » ای در خود ندارد، زیرااز نظر مضامین عرفانی، اشعار جوزای نطنزی مطلب تازه

حظۀ لیک از صوفیۀ این دوره به یک این دوره نیز تکرار و نقلید است. در حقیقت، هیچ

ه است های تازه در زبان و اندیشاند، حال آنکه تصوف، حوزۀ تجربهصوفیانۀ جدیدی نرسیده

ز ارسی و تکامل تصوف یا تکامل تاریخی زبان تصوف بستگی كامل دارد.) ادوار شعر فا

ن وی ( میتوان گفت از نظر افکار، عرفا25مشروطیت تا سقوط سلطنت، شفیعی كدكنی: 

افظ ات حتقلیدی از عرفان معتدل سعدی و از نظر اصطالحات، تقلیدی از لغات و اصطالح

 است:

 شی توانی زد بهزن تا قدم در ملک دروی

 

 هر نفس صدق و صفا یعنهی كهه ههو بایهد زدن     

 (1291:)مطلع االنوار                               

  كه در این نشئه كف جرم و خطایی بکنیم  همتی از نفس پیر مغان بایهد خواسهت  

                                                      
 (301خواهی ز صراط اگر كه آسان گذری       آسایش خود مجو ز رنج دگری)مطلع االنوار: - 1

 ( 216آموز)همان: ست دستهر آن كه از ره صدق آمده         كه گوی عافیت خویشتن به چوگان زد   - 2

 ( 2842آن كه صبر از تو ندارد، دلِ آرامش نیست     جز تمنای رخت در همه ایامش نیست) همان: - 3

 ور با قدر و قضا به جنگ و جدلی       درماندۀ پنجۀ قضای اجلی - 4

 ( 4165منظورند) همان: عیبجویان ز خویشتن دورند    لیک در چشم غیر  - 5

 ( 3317به جز خدای نباشد كسیت محرم راز    مگوی زار دل خویشتن به كس جوزا) همان: - 6

 ( 1137حیایی میکند) همان: باوفا آن كس كه بر عهدش به جا باشد به دهر   آن كه پیمان را شکسته بی - 7

 ( 3253غرور ) همان:  كه خواهد عاقبت دیدار دوست    باید از سر بركند بادآن- 8

 ( 1648نشست بر سر اورنگ خسروی حکمش        حسود بر زیر تخت و كشور غم شد) همان: - 9

 ( 2645ام من      حریص از تیغ و دست خود قتیل است) همان: سالمت در قناعت دیده- 10
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 (3620)همان:                                           

 3749و  3606و 2734و  1261عزلت:  /3110و  2297و  706و  102)موارد دیگر: قلندر: 
 ( 532و  96و  81/ عنقا:  2760پیر مغان: /

یعنهی حضهرت    یشجوزا در قصایدش، تمامی اصطالحات عرفانی را برای ممهدوح اصهل  
 علی)ع( بکار میبرد:

 شهنشههه ابههدی رایههت آن كههه بههود    
 

 ابهدال  تمام عارف و عهامی ز عشهق وی   
 (1209)همان:                                          

 عشق
 هشتادچشمگیرترین اندیشۀ بازتاب یافته در غزلیات جوزا، عشق است كه بیش از 

درصد از كل اشعارش به آن اختصاص یافته است. عشقی كه وی از آن سخن میگوید 
ضعف در برابر زمینی است، لذا مضامین خاصی)البته تکراری( مانند اظهار حقارت و 

گر است. معشوق ،بیان ناز عاشق و نیاز معشوق  و ... بخوبی نمایانده است. در آن جلوه
بنابراین میتوان ادعا كرد اشعار عاشقانۀ او فاقد تجربۀ شخصی است و وی تنها مضامین دو 

 استاد غزلسرا)سعدی و حافظ( را تقلید كرده است. 
 چشم مست تو چنان فتنه به آزار دل است

 
 و بیمههار شههودتههكههه ز نظههاره نظرههها ز  

 (3063:)مطلع االنوار                               
 در ره عشق ای صنم، صدق و رضا باشد نکهوی 

 
 بر سر عهد آمدی اما بهه تزویهر آمهدی    

 (3881)همان:                                         
  ایهن رفتارهها  صبرم از كف میبرد هر دم از   تا سپاه نازش از من كرد ملک دل خراب

 (2401)همان:                                          

 مدح و ستایش
، یک «ظل اهلل، شاهنشاه عادل»جوزای نطنزی در قصاید خود،تنها یک قصیده در مدح 

نعت »یک قصیده در « یزدان شاه، شمس الدین و الدوله،نایب السلطنه»قصیده در مدح 
و یک قصیدۀ « اهلل علیهاالنساء سالم مدح سیده» ، یک قصیده در « پیامبر كرم)ص(

دارد و باقی قصایدش را به مدح امیرمومنان،علی علی)ع( اختصاص داده است كه « بهاریه
فی حق »،«مسلک الوصول بمحبت موال وشرایطه»اند: برخی با عناوین زیر مشخص شده

 ، و...«موال

 اصطالحات علمی و تعابیر
 های نجومیاصطالحات و واژه

 دار و طلهب حسهن كنهد   نهه آی مشتری
 

 سوخته شد از آههی  زحلخرمن جنس  
 (15:)مطلع االنوار                                   

 كند علهی  كیوانروشن چراغ هر دو به   را نبود نور ذات خهویش  ماهو  خورشید
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 (369)همان:                                              

 آور تشههریف تههو آمههد  محمههود پیههام 

 

 اظههر  زههره تا كهه شهود    برج شرفدر  

 (827)همان:                                             

 كوكههب افههالک اول اختههر بههرج قههدیم 

 

 انجم نورالهی شمس دین و عقل و رای 

 (4043)همان:                                          

 ایهام تناسب میسازد: « جوزا»گاهی با تخلص خود
 اسهد در  جهوزا رفت  انجمبود شه  حملدر 

 
 شد جهواب التهذاذ   عطاردطالع  مشتری 

 (3213)همان:                                          

 2658/ برج:  3714و2539و  2449برج عقرب: /1462/ مشتری:  663و  261)كیوان: 

 ( 3100برج سعادت:  /

 اصطالحات موسیقی

 رسهههاندند افغهههان بهههه چهههرخ كبهههود 

 

 عهههههودو نواههههههای  چنهههههگز آواز  

 (1954)همان:                                       

 زدایغههم سههرودسههرد كههن   مطربهها

 

 فهههرازو از  نشهههیبچنهههد گهههوی از   

 (3340)همان:                                         

 را آوازدل بهرون آرم همهی    هایپردهاز 

 

 ساقی ببخشا ساغری تا فهاش گهویم راز را   

 (2510)همان:                                          

 بنال امشب دمی زایل كن از وی هر غمی مطرب

 (  2516را) همان:  آوازو هم  چنگبخراش و بخروشان همی هم                                              

 /3559و  3340و  2929و 2616، 2296و 1880و 733و  685و  280)مطرب: 

چنگ:  و / نی و 213؛   2516چنگ:   /4222و 2295و  1880مضمار: ؛  چنگ و چغانه: 

 (/4272دف:  /4261و  1366

 اصطالحات و باورهای عامیانه

بااینکه شاعران دورۀ بازگشت ادبی سعی میکردند از زبان مرسوم زمان خویش استفاده 

ردند، اما در اشعار جوزای نطزی کها به شعر ممانعت مینکنند و از ورود بسیاری از واژه

 ه دیده میشود: المثلها و اصطالحات عامیانبرخی تعابیر، ضرب

 آن كههه بهها صههبح خیههالش شههام كههرد 

 

 طالعش میمهون و فهالش مقبهل اسهت     

 (2670)همان:                                          

 مهههه یههها كهههه پهههری رخهههی نهههدانم  

 

 خورشهههید سهههپهر یههها كهههه حهههوری  

 (2051)همان:                                          

   زانکه به چشم آدمی خویش نهان كند پری     پرده بگویمت چرا پیش جمال میبری 
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 ( 3785)همان:                                                                                                                          

و  2239و 2183/  پری:  3953و 3577/ فال:  2809)طالع و فال و بخت میمون :  

 ( 3637و 2990و 2742و 2711و2586و2529

مسائل سیاسی و اجتماعی در اشعار وی بازتابی ندارد و به عبارت دیگر رمزگانهای به 

كار رفته در اشعار وی با بافت سیاسی اجتماعی دوران شاعر هیچ سنخیتی ندارد، زیرا او 

تنها با تقلید صرف از رمزگانهای اشعار حافظ پرداخته است. به عالوه در اشعارش 

 لسفی چندانی وجود ندارد. اصطالحات پزشکی، كالمی و ف

 سطح زبانی)ساختار زبانی( -4-2

ای گسترده است كه آنرا به سه سطح كوچکتر آوایی، لغهوی و نحهوی   سطح زبانی مقوله

 بندی میکنند:تقسیم

 سطح آوایی

آفرین مورد در سطح آوایی كه به آن سطح موسیقایی نیز گفته میشود، عوامل موسیقی

توجه قرار میگیرند و خود بر سه سطح موسیقی بیرونی)وزن(، موسیقی كناری) ردیف و 

 قافیه( و موسیقی درونی) انواع سجع و تکرار( را شامل میشود. 

 موسیقی بیرونی

( 24نگاهی تازه به بدیع، شمیسا:«) ت شعروزن، نظم و تناسب خاصی است در اصوا»

وزن در زیبایی و دلنشینی شعر نقش مهمی دارد و شاعران معموالً جهت تاثیرگذاری 

بیشتر اشعار خود اوزان مناسب و موردپسند را انتخاب میکنند. در اشعار جوزای نطنزی، 

وزن در مثنوی(  وزن در غزلیات و یک  22وزن در قصاید و  18وزن به كار رفته) 24تعداد 

فعالت، فاعالت،فعل، فعالت، »كه اكثر آنها از اوزان كثیراالستعمال هستند ، وزن: 

در مثنوی استفاده شده و باقی « فعولن،فعولن،فعولن،فعل»در قصیده و وزن« فاعالت،فعل

» اوزان مشترک در دو قالب غزل و قصیده هستند. بیشترین اشعار در سه وزن 

» مورد( و43«) فاعالتن،فعالتن،فعالتن،فعلن» مورد( 53« ) التن،فاعلنفاعالتن،فاعالتن،فاع

اند. این وزن اخیر، پركاربردترین وزن مورد ( سروده شده30« )مفاعلن،فعالتن،مفاعلن فعلن

انگیز مناسب است، و یکی از برای بیان شکوه و اندوه و تجربیات غم» شعر فارسی است، و 

م عادی و طبیعی است و با آن میتوان به راحتی روایت كرد نزدیکترین اوزان به طبیعت كال

( نکتۀ قابل ذكر در اشعار جوزای نطنزی، 228شناسی شعر، شمیسا: و سخن گفت.) سبک

تناسب اوزان با محتوای اشعار است، آنجاكه سخن از غم و اندوه است از اوزانی استفاده 

خن از شادی و غنیمت شمردن حال انگیز دارد و انجا كه سمیکند كه آهنگی سنگین و غم

 انگیز را به كار گرفته است.  است، اوزان شاد و نشاط
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ای كه باید در مورد اوزان شعر بازگشت گفت، این است كه در قرن سیزدهم به نکته»
تدریج اثر جنبش نادری با قدرت دولت مركزی قاجاریان تثبیت شد و ذوق عمومی رو به 

پیروی از استادان قرون هفتم و هشتم پرداختند. وزن چهار بار  اعتدال گذاشت و شاعران به
مفاعیلن كه در قرن گذشته به علل مذكور رواج فراوان یافته بود، كمتر بکار رفت و وزنهای 

انگیز كه مورد استفادۀ سعدی و حافظ بود؛ بار دیگر در غزل مقام خود را به خفیف و نشاط
 ( 221شمیسا:  سیر غزل در شعر فارسی،«) دست آورد.

 موسیقی كناری 
«) در زبان عربی و فارسی، قافیه هم مثل وزن اساس شعر است و اهمیت آن اساسی.»

چفت و بست »قافیه به قول مایاكوفسکی ( »96كوب:نقاب، زریندروغ، شعر بیشعر بی
ای است، قافیه طرح و پیکرۀ است و این سخن او بسیار سخن دقیق و قابل مالحظه« شعر
آورد . اگر نااستوار باشد مایۀ ضعف سخن میشود.) ی و صوتی شعر را به وجود میصور

( از نقشهای قافیه در ساختار شعر میتوان به این موارد 83موسیقی شعر، شفیعی كدكنی:
 اشاره كرد:

لذتی كه قافیه -3تشخصی كه قافیه به كلمات خاص هر شعر میبخشد-2تاثیر موسیقایی-1
 زیبایی معنوی یا تنوع در عین وحدت-4آوردنتظار به وجود میاز برآورده شدن یک ا

ایجاد  -8كمک به حافظه و سرعت انتقال  -7استحکام شعر -6تنظیم فکر و احساس -5
 كمک به تداعی معانی -10جدا كردن و تشخص مصرعها  -9وحدت شکل در شعر 

جاد قالب مشخص ای-13سازی تناسب و قرینه-12توجه دادن به زیبایی ذاتی كلمات  -11
 ( 62القاء مفهوم از راه آهنگ)همان: -15توسعۀ تصویرها و معانی  -14و حفظ وحدت 

بیشتر قوافی در اشعار جوزای نطنزی، اسمی و ساده  است و درصد بسیار كمی از آنها 
فعلی است. وی به منظور تکامل موسیقی شعر خویش به ردیف توجهی خاص دارد و 

انه در اشعار او بسیار اندک است و اكثراً از ردیف فعلی استفاده ردیفهای طوالنی و متکلف
ردیف جزئی از شخصیت غزل است و غزل موفقی كه ردیف نداشته باشد كم »كرده است. 

ردیف بگویند، موسیقی ردیف را از اند غزل بیداریم و اگر گاهی شاعران بزرگ خواسته
 ( 126ازه به بدیع، شمیسا:نگاهی ت«) اند.رهگذری دیگر در شعر ایجاد كرده

شی در كاربرد ردیف و قافیه دیده میشود، به مباالتیها و اشتباهات فاحدر اشعارش بی
طور مثال در نمونۀ زیر عالوه بر اینکه در مصرع اولِ بیت اول، از ضمیر به عنوان قافیه 

آورد؛ میاستفاده كرده است، ولی در مصرع دوم، قافیۀ اسمی و در بیت دوم قافیۀ فعلی  
 همچنین بیت اول را ذوقافیتین آورده است: 

 منیی  دلخواهای كه پیوسته به فکر من و 
 هر دری را بگشایی بودت بخهت نکهوی  

 

 زمنیی  مهاه دل قوی دار كه در دهر تو  
  ...برفکنیی خرم آنروز كه این پهرده ز رخ  

 (3985-3984:)مطلع االنوار                 
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دارای ردیف است ولی از بیت دوم به بعد، همان ردیف را یا در نمونۀ دیگری، بیت اول 
 مبنای قافیه قرار داده است:

 میبندی زنجیهر تو این دیوانگان را در خم 
 به این جور و جفا گفتم به آن غارتگر دلها

 میبندی تقدیرصبری به هر و یا در قید بی 

  ...چندیرحم تا به تاراج قرار و صبرم ای بی
 (3840-3839)همان:                    

های فارسی و حتی ضمایر، به های غیر فارسی را با واژهجوزا گاهی در اشعارش واژه
 عنوان حروف قافیه به كار میبرد: 

قصاید جوزا، تعداد نود و هشت مورد، یعنی هشتاد و دو درصد قصاید،  134از مجموع 
مورد 2مورد فعل ربطی، 26مورد فعل غیر ربطی، 49دارای ردیف هستند. از این اشعار، 

مورد مصدر) باختن، داشتن، 3مورد حرف)را( .،2.مورد ضمیر)من، تو(،4اسم)نجف، نطنز(،
مورد تركیب 5ورد ردیف گروهی، مانند: باید زدن(یک مورد عالمت جمع)ها(، و چندین م

اسم و فعل ربطی)محمدی است، علی است، است علی، فاطمه شد(،یک مورد تركیب فعل و 
اسم) كند علی(،یک مورد تکرار فعل غیر ربطی) ریخت، ریخت(، دو مورد تركیب ضمیر و 

 فعل ربطی)من است(و دو مورد تركیب ضمیر و اسم)تو یاعلی( است. 
مورد 98مورد دارای ردیف است. از این اشعار، 173غزلیات جوزا، تعداد  220از مجموع 

.مورد حرف)را( 11مورد ضمیر)من،ما(، 5مورد اسم، 8مورد فعل ربطی، 45فعل غیر ربطی، 
،یک مورد عالمت جمع)ها(،و ردیفهای گروهی مانند: یک مورد تركیب ضمیر و فعل غیر 

صفت)است مشهور( یک مورد تركیب حرف  ربطی) تو رفت(، یک مورد تركیب فعل ربطی و
 اضافه و اسم)ز فرخ(،یک مورد تركیب فعل غیر ربطی و اسم) است امشب( است. 

 موسیقی درونی
موسیقی درونی، انواع جناس و سجع و تکرار را شامل میشود. این قلمرو موسیقی شعر، 

ز شاهکارهای شناسی بسیاری امهمترین قلمرو موسیقی است كه استواری و انسجام جمال
 ادبی در همین نوع از موسیقی نهفته است. 

 جناس
مفهوم جناس، هر نوع اشتراک در مصوتها و صامتهای كالم است كه در طرحهای »

گوناگون میتواند خود را نشان دهد. در ذات و طبیعت هر زبان، جناس خود را به عنوان 
 ( 301كنی:موسیقی شعر، شفیعی كد«) یک قانون زیباشناسی نشان میدهد.

جوزای نطنزی با به كارگیری انواع جناس، بر موسیقی شعر افزوده است و آنرا آهنگین 
ساخته است. وی در جناسها و سجعهای خود از كلمات ساده استفاده میکند. بسامد 
جناسهای قلب، مركب)مرفو( و لفظ در اشعار وی اندک است و شاعر بیشتر از جناسهای 

 اقص برای افزایش آهنگ و موسیقی شعر خویش استفاده كرده است. زائد، اشتقاق و تام و ن

 قناعهت بگهزین   كینج آسودگی و  گنج
 

 نما نیست كه در جمع پریشان باشیخوش 
 (3982:)مطلع االنوار                               



 1399مرداد  /51شماره پیاپی  /سبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(/ 58

 بشکند قیمت شکر، چو گشایی لب لعل

 
 آیهی  گلزارشود خار زمانی كه بهه   گل 

 (3961)همان:                                         

 لیههههک معشههههوقۀ مههههن و جههههوزا  
 

 عملیییمحههزون شههخص بههی  علییم 
                                                   (3963) 

 سجع
در تکرار الگوی نحوی چون ویژگیهای بخش یا »كه به آن تکرار نحوی نیز گفته میشود

سازی دریافت لذت میبرد. تکرار نحوی قرینهمصراع دوم، اولی را تداعی میکند، ذهن از این 
بدیع از دیدگاه زیباشناسی وحیدیان كامیار: «) سازی دیگر زیباست.است و مانند هر قرینه

56) 
 خاک درت جای ملک، یعنی كهه برتهر از فلهک   

 
 درماندگان را در سمک،بخشا حقیقهت از مجهاز   

 (314:)مطلع االنوار                                     
 گردون ز تقدیرش، جهان بر پا ز تهاثیرش فلک 

 
 هم از دست جهانگیرش، بهه سهر خورشهید را مغفهر     

 (941)همان:                                           

 ز یک ساغر زما دلبر كه از وی جمله تا محشهر 
 

 نه خود بینم نه خود پرور، تو از آن هر دو پهروا كهن   
 (735)همان:                                           

 تکرار
آورد یا افزون میکند، سومین روشی كه در بدیع لفظی، موسیقی كالم را به وجود می»

روش تکرار است. تکرار واک، هجا، واژه، عبارت، جمله یا مصرع. روش تکرار معموالً در 
حروفی، از مصادیق  آن میتوان هم( »73سطح كالم بررسی میشود.) بیان، شمیسا:

س و..را نام برد. تکرار در زیباشناسی هنر از مسائل اساسی صدایی، تکرار واژه، طرد و عکهم
 ( 83است. )همان: 

عالوه بر تکرار كلمات، در اشعار جوزای نظنزی، از روشهای زیر برای افزایش 
هایی كه صامت آغازین آنها حروفی( استفاده میشود: آوردن واژهموسیقی)در سطح هم

و واژه كه صامت آخر واژۀ اول با صامت مشترک است: خال و خط، دین و دل،/ آوردن د
هایی كه صامت آغازین واژۀ آغازین واژۀ دوم مشترک باشد: آب بقا، دختر رز / آوردن واژه

هایی كه صامت میانی آنها اول و صامت پایانی واژۀ دوم مشترک باشد: خورشید رخ/ واژه
ی آنها مشترک باشد: هایی كه صامت پایانمشترک باشد: نشاط عشق، كرشمۀ آشوب / واژه

وزن كه صامتها و مصوتهایی در آنها مشترک باشد: هایی همشراب ناب، گوش هوش / واژه
 سنگ و جنگ، پند و بند و..

 مسائل مربوط به تلفظ

 ابدال
 شاها مرا دست ادب به دامنت گشهته دراز 

 
 از ایهن ره مسهاز   نومییدم نیاز ای بحر جود بی 

 (4301:االنوار)مطلع                                
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 حذف
 یهههادت همهههه میبهههرد بهههه فهههردا    

 
 عناصههههرند معههههذور چییییارایههههن  

 (3293)همان:                                          

 كههردم پیمبییرروی یکبههاره بههه درگههاه 

 

 ترک دیهدار و تمنهای دو كشهور كهردم     
 (1725)همان:                                         

 

 افزایش

 جبرئیهل و بوالبشهر را رهنمها    اوستاد

 

 آنکه گلشن كرد ناری بر خلیل ذوالمنن 

 (520)همان:                                             

 مغرور به مال و حسن و ثهروت نشهوی  

 

 فنیای كه اینها همه تا نگه كنی گشته  

 (4134)همان:                                          

 سطح لغوی)ساختار واژگانی(

گرایی، بررسی درصد لغات فارسی و عربی، لغات بیگانه مانند تركی یا مغولی یا كهن

 اسامی بسیط یا مركب، اسم ذات یا معنی و..در این بخش مورد بررسی قرار میگیرد. 

گزینی میدانند و در كار شناخت سبکها بیش از هر چیز بسیاری سبک را هنر واژه

های زبانی است. ود واژگانی سبک بیشتر از دیگر الیهاند، البته نمچشم بر واژگان دوخته

های زبان دارتر از دیگر از سازهپایه نیست، زیرا واژه هم شناسنامهاین نگرگاه چندان بی

ای از سرشت یک سبک را نوع است و همچون انسان، زنده و پویا است. بخش عمده

بلکه جاندار و پویایند، تاریخ و ها، ایستا و منجمد نیستند، ها میسازد. واژهگزینش واژه

زندگینامه دارند ، حتی شخصیت و شناسنامه و بار عاطفی و فرهنگی دارند، برخی ثابت و 

انعطاف پذیرند و برخی در اثر فشار بافتهای مختلف تغییر شکل و معنا میدهند و جدال و 

گیهای ساختمانی، ها  از نظر ویژانگیزشی مداوم برای تخیل نویسنده ایجاد میکنند...واژه

اند. انبوهی هریک از طیفهای واژگانی در ای داللت و مختصات معنایی بسیار متنوعگونه

آورد، از این رو برای متنهای ادبی و كاربردهای زبانی، زمینۀ تنوع سبکها را پدید می

شناس كاربردهای برجسته، معنادار و نقشمند یک نوع واژه یا یک طبقۀ واژگانی در سبک

 ( 249ها، رویکردها و روشها، فتوحی: شناسی نظریهسبک«) ن اهمیت دارد.مت

زبان از نظر » شفیعی كدكنی در مورد وضعیت واژگان سبک دورۀ بازگشت مینویسد: 

یک به دو گروه تقسیم میشود:الف(مفردات. ب( تركیبات. اما در هیچ -یعنی لغات–واژگان 

بازگشت( دیده نمیشود...در شعر این دوره، نه تنها از اینها كوچکترین تحولی در این دوره) 

م شعر این دوره را تحلیل و ای دیده نمیشود، بلکه اگر در حوزۀ واژگان بخواهیمفردات تازه

افتاده است و برگشت به عقب داوری كنیم، تقریباً حتی نسبت به عصر صفویه هم عقب
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تر و غنی -از لحاظ تركیباتچه از لحاظ واژگان و چه -كرده است، چون شعر عصر صفوی

 ( 28ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت، شفیعی كدكنی: «) سرشارتر است. 

ها و تركیبات مورد استفادۀ ساز نیست و واژهپرداز و تركیبجوزای نطنزی شاعری واژه

كیبات ها و تروی، ابداعی و توآور نبوده، بلکه همانند مضامین شعری خود، از همان واژه

اشعار سعدی و حافظ استفاده كرده است. به همین دلیل اشعار او به دلیل پیروی از سبک 

غلبۀ » های ذهنی و انتزاعی، دارای پیچیدگی و ابهام هستند. حافظ و به خاطر ذكر واژه

های ذهنی موجب ای عینی )در برابر ذهنی( سبک متنی را حسی میکند و كثرت واژهواژه

اند، چون تصویر روشنی از مدلول خود را های ذهنی تیرهبک میشود. واژهانتزاعی شدن س

ای حسی، تصویر محسوسی در ذهن حاضر در ذهن خواننده حاضر نمیکنند، ولی واژه

های حسی است و تیرگی و میکند. شفافیت سبک ادبی و تاثیر هنری آن ناشی از غلبۀ واژه

ها، رویکردها شناسی نظریهسبک«) نی است.های ذهابهام سبک، محصول بسامد باالی واژه

 (251و روشها، فتوحی: 

 واژگان و تركیبات پربسامد

دایرۀ واژگان در اثر مطلع االنوار اندک است. شاید یکی از دالیل آن، قلت مضامین 

ها بوده است. اشعار وی باشد و شاعر به همین سبب ناگزیر از انتخاب مکرر برخی واژه

تركیباتی مانند: رند، فراق، وصال، پیر مغان، ساغر، زلف پریشان،شام فراق و...در واژگانی و 

 اشعار او بسیار كاربرد دارند.

 های عامیانهواژه
 شمع و لگنبرگو اگر داری خبر گفتها رخ    بردی به گوشش جمله سر كی واقف هر خیر و شر

 (424:)مطلع االنوار                                  

 عاشهههقان سهههخن عنبهههرین مهههوی  

 

 كچلیییهمچههو در چشههم جههاهالن    

                                                    (3963) 

 لغات و تركیبات عربی

 خرمن عقل بسوزان ز تف آتهش عشهق  

 

 بلهاسیت  است و مقهام  نص حدیثكه چنان  
 (2735)همان:                                          

 ین بس است كه خوانده اسهت یهار مها   فخریه ا

 
 خادمههان درگههه خههود عهههدپرورم  بهها  

 (3551)همان:                                          

 سطح نحوی

بررسی جمله از نظر محور همنشینی و دقت در ساختهای غیر متعارف و كوتاه و بلند 

بودن جمالت، كاربردهای كهن دستوری مانند آوردن انواع یاء، آوردن دو حرف اضافه و...در 

 این بخش تحلیل میشوند.
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ها و شکل قرار گرفتن بررسی قواعد حاكم بر شیوۀ تركیب واژه»نحو عبارت است از »

شناسی یا دانش شناخت ها در یک زبان. در این كاربرد، نحو در برابر صرف) تکواژ جمله

واژه( قرار دارد. نحو در تعریفی دیگر عبارت است از بررسی روابط میان عناصر ساختمان 

ها، رویکردها و روشها، شناسی نظریهها. )سبکنظم و توالی جمله جمله و قواعد حاكم بر

 ( 269فتوحی:

نحو زبان شعر این دوره)بازگشت( همان نحو شعر دورۀ غزنوی و سلجوقی است. »

شاعران این دوره، ساختهای از پیش آمادۀ نحو زبان سلجوقی و غزنوی را بی آنکه دربارۀ 

اند و عیناً تقلید میکنند. های خود انبار كردهر حافظهآنها كوچکترین تاملی داشته باشند، د

جا كردن عناصر یک جمله بسیار است ، بخصوص حال آنکه در زبان فارسی امکان جابه

پیچ میشود و دارای اجزای متعدد و متنوعی است. شاعران این دوره دروقتی كه جمله پیچ

ران قرن پنجم و ششم هجری در قلمرو نحو زبان نیز، در حقیقت همان هستند كه شاع

( با بررسی 300بودند.) ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت، شفیعی كدكنی: 

اشعار جوزای نطنزی نیز دیده شد كه نحو زبان وی همانند نحو زبان سعدی و حافظ است، 

كهنگیهای صرفی و نحوی در شعر او دیده میشود و در بیشتر اشعار او مصرعها دارای 

 المعانی بسامد اندكی دارد. اند و ابیات موقوفتقالل دستویاس

طول جمله، نسبتی با »از دیگر ویژگیهای اشعار او، ایجاز و كوتاهی جمالت است. 

میزان درنگ و تامل گوینده در یک واحد فکری دارد. فراوانی جمالت كوتاه و منقطع در 

یشود و برعکس فراوانی انگیزی مسخن، باعث شتاب سبک، سرعت اندیشه و هیجان

های مركب تودرتوی پیچیده، حركت های بلند، سبکی آرام را رقم میزند و جملهجمله

سبک را كند میکند. سبکهای مقطع و پرشتاب، عاطفیتر و سبکهای مركب، برهانی و 

( او در اوزان 275ها، رویکردها و روشها، فتوحی: شناسی نظریهمنطقیترند.) سبک

بی، از جمالت كوتاه و در اوزانی كه برای بیان اندوه و تامالت درونی از آنها نگیز و ضرنشاط

كار گیری این نوع جمالت بار بهره گرفته است، از جمالت بلند استفاده میکند كه به

 عاطفی اشعارش را تشدید میکند. 

 هااستعمال صورت كهن واژه
 اوفتدخوش آن دمی كه در خم زنجیهرت  

 

 ت مهارش به دست ماای كه نیسدیوانه 

                                                    (2440) 

 است:« اوفتد»و غزلی با مطلع زیر كه ردیف آن واژۀ 

 اوفتید تا زلف عنبرین تو خم در خهم  

 

 اوفتید كس در ههم  باره خاطر همهیک 

                                                              (3102) 

 سابقهبیكاربرد كاف تصغیر به صورت 
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 شکرهلل كه پهس از مرحلهۀ شهام فهراق    

 

 محهزون را  دلکداد تسکین من و این  

 (2508)همان:                                          

 استعمال فعل به صورت وصفی

 گفتیییهآن را كهههه خهههداش وصهههف 

 

 ای عقههههل، نگههههر كههههه در كجههههایی 

 (3968)همان:                                         

 گههل بههه تماشهها برگرفتییه پههرده ز رخ

 

 گههوش فلههک كههر شههد ز ترانههۀ بلبههل   

 (278)همان:                                           

 بهههه دیهههوانگی  رفتیییهدل ز كفهههم 

 

 تهههها كههههه ببینههههد قمههههر خههههانگی  

 (3793)همان:                                         

 كاربرد فعل در صورت و معنایی متفاوت

در نظم و نثر كهن فارسی، گاهی افعال را در معنی خاص یا اصلی بکار میبردند كه با 

 معنی امروزی آنها متفاوت بوده است. 

» جوزای نطنزی نیز،گاه برخی افعال را در معنی اصلی یا كهن به كار میبرد، مانند

 « :رفتن» در معنای « شدن
 ز چه میکنی نصیحت كه نه مرد اسهتماعم 

 
 دل چنان ز دستم كه سهری بهه راه دارم   شده 

 (3534)همان:                                          

 قدمی میهروم و طاقهت رفتهارم نیسهت    

 

 و جان به كفم در ره و تاخیر كنم شددل  

 (3564)همان:                                          

 حذف حرف اضافه:

 نخل بلند تو كجا دست امیهد مها رسهد   

 

 تاختنم بود ههوس لیک در آرزوی خود  

 (3379)همان:                                          

 سطح ادبی)ساختار بالغی(  -4-3
اند، مسائل مهم علم بیان از توجه به بسامد لغاتی كه در معانی ثانویه)مجاز( بکار رفته»

قبیل تشبیه ، استعاره، سمبل و كنایه؛ مسائل بدیع معنوی مانند ایهام ، تناسب و بطور 
ن ادبی اثر و انحرافهای هنری و خالقیت ادبی در هر زبان ) آشنایی با عروض و كلی زبا

( در این سطح بررسی میشود. صور خیال در علم بیان به چهار موضوع: 213قافیه، شمیسا:
تشبیه، استعاره، مجاز و كنایه محدود شده است. از میان انواع مختلف مجاز، فقط استعاره 

شناسی است) بیان و واع دیگر مجاز، مربوط به علم معنیاست كه تصویرساز است و ان
 ( از این رو در این قسمت موضوع مجاز بررسی نمیشود.21معانی، شمیسا: 

 تشبیه
از آنجا كه جوزا نطنزی از شاعران دورۀدوم بازگشهت محسهوب میشهود، بهه صهورخیال      
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اهمیههت میدهههد، از نظههر بسامد،تشههبیهات ایههن منظومههه بههه صههورت زیههر اسههت: مجمههوع 
 /810تشبیه/ تشبیه حسهی بهه حسهی:     968تشبیهات)با درنظر گرفتن تشبیهات تکراری(: 

  /4تشبیه جمع:  /16تشبیه مضمر:  /83/ عقلی به حسی:  55حسی به عقلی: 
تشبیه در مطلع االنوار جوزای نطنزی بیشتر در یک بیت می آید ، ساختار تشبیهات 
موجود در این اثر بسیار ساده است و به همین دلیل تشبیه مضمر و تفضیلی و ... كاربرد 
اندكی دارد ، ولی با این وجود تشبیه پربسامدترین عنصر خیال در مطلع االنوار جوزای 

اع تشبیه، باالترین بسامد متعلق به تشبیهات محسوس به نطنزی است و از میان انو
 محسوس )غالباً مرسل ( است. 

علت ذكر تشبیهی كه یک طرف آن عقلی است، در اشعار جوزا نظنزی شاید این باشد 
كه وی به پیروی از شاعران عراقی كه دارای روحیۀ درونگرا بودند بیشتر به امور انتزاعی و 

 شعر خود منعکس میکند.  عقلی توجه و آنها را در
 است كه گویند چمهانش  سرویتو  باالی

 
 مانههد بههه خرامیههدن طههاووس سراسههر  

 (3281:)مطلع االنوار                               
 انهد دلاست اگر نهازک  سنگ دلیخوبرویان را 

 
 او را بغلطاند بهه راه  سیلهمچو  اشک عاشق 

 (3730)همان:                                          

 انهههدكهههه آمهههده انبییییای سیییلف

 

 و مطلع اسهت و ضهیا   خورشیدهمچو  

                                                    (2364) 

 آورد:و گاهی یکی از طرفین تشبیه را ذهنی می

 مهر تو بدین ملهک فنها گهر تهو بهدانی     

 

 خوردش سنگماند به سبویی كه نهان می 

 (1932)همان:                                            

های های تشبیهی فراوانی وجود دارند، اضافهدر اشعار جوزا، تشبیهات بلیغ یا اضافه

و  2155و  1846و  695شده هستند مانند: مرغ دل)تشبیهی، تشبیهات فشرده و خالصه

 2089و 2064و 432(،  لب لعل)ابیات: 3719و  3177و  2972و 2871و  2629و  2530

(،كشتی امید) 2374(، آینه دل) 2372ت) (،آینه ذا2358و...(كتم عدم)2633و 

(، تیر مژگان) 2392(، مصر نیکویی) 2389(،سلسلۀ اشتیاق) 2374(،شمع دل) 2375

(، 2413(،شام فراق)2416(، دیگ طمع)2410(، آتش هجران)2401(، سپاه ناز) 2397

 (، و...2465(، طبل عشق) 2436شمشیر غم)

 استعاره

زی بیشتر از نوع استعاره مصرحه و تا حدودی استعاره در مطلع االنوار جوزای نطن

 مکنیه ) اضافۀ استعاری( است .
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 استعارۀ مصرحه

مورد)با در نظهر گهرفتن اسهتعارات     144مجموع تعداد استعارۀ مصرحه در مطلع االنوار 

 تکراری( است.  

 آنچه بر لوح قضها رفتهه خالفهش نهرود    

 

 تو رفت لعل شکرخایقسمت هجر من از  

 (2696)همان:                                                
 همچهو قیامهت برخاسهت    سرو رواندیگهر آن  

 
 قامت آراست كه این شور قیامت برخاست 

 (2731)همان:                                          

 سر سودای مهن و جهوزا نهدارد آخهری    

 

 اگر خواهد خهدا امسهاله نیسهت    نخلمیوۀ این  
 (200)همان:                                             

و  1377و 1322و  1171و  554و  527و  350و  2783و  67)لعل استعاره از لب: 

و..(،... 2544و 2434و2388و 3867و  3817و  3023و.../ سرو استعاره از قد یار:  1679

(، 2390و.../ شام یلدا: زلف معشوق)  2399و 2395و2394و2388مه : معشوق) -ماه

 (، بدر: رخ معشوق2425(، هالل: رخ معشوق)2400) (، نرگس:چشم2391) مست: زلف

 (، و...   2560(، لعل)2543(، سنبل: زلف) 2539آفتاب: رخ معشوق)  (،2449)

 استعارۀ مکنیه

ذكر « مشبه به »استعارۀ مکنیه بلیغتر از استعارۀ مصرحه است، زیرا در استعارۀ مصرحه

میشود، اما در استعارۀ مکنیه هیچ یک از اركان تشبیه ذكر نمیشود و به نقل 

اكتفا میشود. این نکته از سویی بر تصور یکشانی مستعارمنه و مستعارله « بهمشبه»لوازم

به( ابهام هنری را نیز بیشتر نه مشبه« ) بهمشبه»ر لوازمافزاید و از سوی دیگر ذكمی

میکند، از این روست كه ذكر نکردن شیء مستعار و ذكر لوازم مستعار را از رازها و رمزهای 

اند كه استعاره مکنیه مبالغۀ زیادی دارد. )صور خیال در اند و تاكید كردهلبالغت دانسته

 ( 115شعر فارسی، شفیعی كدكنی: 

جوزای نطنزی چنانکه باید به استعارۀ مکنیه در اشکال مختلف آن توجهی نشان اما 

استعارۀ  45نداده است و بیشتر به اضافۀ استعاری بسنده كرده است. در مطلع االنوار تنها 

 مکنیه دیده میشود كه بیشتر آنها بصورت اضافۀ استععاری هستند؛ مانند: 

(،دامن 2605(، دست بی صبری) 2445(، دامان لطف)2419پنجۀ قضا و قدر) 

 (و... 2850(، دامن دولت)2734(، دامن عزلت)2695(، پای طلب)2626وصل)
سههتون بایههد شههوی آن دم ای آسههمان بههی

 نگون
 ثانی فرعون دون، بر منبر و محهراب شهد   كان  

 (184)همان:                                                

 ای بههههاد سههههحر ز مهههههر یکههههدم  
 

 مهههاهرو گهههوی از مهههن بهههه نگهههار    

 (2237)همان:                                         
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 غم را بگوی خیمه در این مملکت مزن

 

 عین وصال آمده چون صبح و شهام مها   

                                                   (2421) 

 گهههل خنهههده زنهههان بهههه بهههاغ لهههرزد 

 

 بلبهههل بهههه فغهههان نالهههه برخاسهههت    

                                                   (2614) 
اعتنایی جوزا به استعارۀ مکنیه ) وتشخیص( این به نظر میرسد مهمترین دلیل برای بی

انگیز ساختن شعر در سبک هندی بود و بود كه استعارۀ مکنیه یکی از ابزارهای اصلی خیال
شاعران سبک بازگشت) و جوزا نیز( كه از سبک هندی روی برتافتند، نسبت به این صنعت 

 اعتنایی نشان دادند. دی، سعنی استعارۀ مکنیه بیپركاربرد در سبک هن
 
 كنایه

مورد است كه  بسامد كنایات فعلی در  116تعداد كل كنایات به كار رفته در این اثر 
باشد، یعنی درک آن مقام مقایسه با دیگركنایات بیشتر است. كنایات بیشتر از نوع ایما می

آسان است و به قول قدما كنایۀ قریب است. به عبارت دیگر اغلب كنایات مورد استفاده در 
 ات روزمره و عامیانه استفاده شده است. این اثر از كنای
 ننهد سر به خط فرمانشچه كند گر 

 

 زآنکه جوزا همه چهون گوسهت خهم چوگهان را     
 (2438)همان:                                          

(، سربر خط فرمان 2409(، طبل بی هنگام زدن)2387موارد دیگر: قرار از كف بردن) 
(، عنان 2536و 2455(، پا در گل بودن) 2450(، مه در عقرب آوردن) 2438نهادن) 
(، نقش بر آب بودن) 2505(،به گهر تکیه زدن) 2476(، به باد دادن)2467) كشیدن
 (، و...2819(، كمر بستن به كاری)2663(، در ششدر بودن)2554

 تلمیح و انواع آن
ی شاعر با ذكر تلمیحات دینی، غنایی و  اساطیری، سهعی دارد فضاسهازی مناسهبی بهرا    

 انتقال مسائل عاشقانه فراهم كند:
 تلمیح دینی

شعرا از آیات قرآن میباشد. در  یهایأثرپذیرها و حوادا قرآنی از تلمیح به شخصیّت
های قرآنی و واقع میتوان گفت در این روش شاعر با استفاده از آرایۀ تلمیح به شخصیّت

ها میکشد. البته این شخصیتاندیشه و تجارب شخصی خود را به تصویر حوادا گوناگون 
 ها. هم میتواند شخصیت پیامبران باشد و هم دیگر شخصیت

 چو رسهید  سلیمانخاتم مهر تو بر دست 

 
 شهد  اهریمندر نگینش همه آفاق چو  

 (3169)همان:                                         
 درماندی نمیکردش اگهر یهاری   نوح طوفانبه 

 
  شدی مستغرق دریا عمرانی موسیو هم  

                                                          (86) 
 كنعهان زد و بهرد   یوسیف صبح رخسار رخش   یعقیوب از فراقش همه شب بود پریشهان  
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 آمد بهه در میکهده رندانهه یکهی     خضر

 

 زد و بهرد  چشمۀ حییوان ساغری از كفهش از  

 (1459و  1458)همان:                             

 مییریمیههک پرتههو انههوار تههو افتههاد بههه  
 

 عیسیی شد نقش برازندۀ این صهورت   
 (880)همان:                                           

 تلمیح اساطیری
 بییژنم بهه چهاه   فرو ولی  تهمتنز تیر 

 

 از این رسد به نه فلک فغان و آه و شهیونم  
                                                   (2304) 

 افراسییاب و گل فرق سر  جمشیدخاک 
 

 پس سبو سازیم و هر كوسی به فرق كهی زنهیم   
                                                   (3555) 

 ز سنگ حادثه بهین  فریدونشکست تاج 

 

 پشنگنشسته بر دل این تیره خاک، پور  

                                                    (3472) 

 حکمیتلمیح به قهرمانان داستانهای غنایی و 
 جا گزیند ناصهحش دانهد   مجنونگر به چشم ا

 
 را لییال اعت كند هجهران  سكه نتوان صبر یک  

 (2395)همان:                                          

 شییرین مگر نداشت خبر صدق عشهق را  

 

 فرهیاد كه تیشه بر دل خود گفت میزنهد   

 (3087)همان:                                          

 گسهترده بهه عهالم   تا نعرۀ احسهان تهو   

 

 همه جا سهر بنههاده بهه فقیهری     حاتم 

 (24)همان:                                             

 تصویرآفرینی

 تههو را صههبح طههرب طههالع شههد امههروز 

 

 صبری دخیهل اسهت  به دامن دست بی 

 (2605)همان:                                          

 خیال تو مهاری اسهت روی گهنج غمهم    

 

 عظهم عظمها را   كه پیچ و تهاب درآورده  

 (2521)همان:                                         

 گیرینتیجه

جوزای نطنزی، بالغ بر هفتاد درصد غزلهای خود را به اقتفا و اقتباس از حافظ سروده 

 است و سلوک شعری حافظ در اشعار او كامالً مشهود است.

 احترامی كه قصاید وی بیانگر احترامی است كه شاعر بر دین و مذهب خود و خصوصاً

بر امیر مومنان، امام علی)ع( داشته است.عالوه بر مدح)خصوصاً مدح امیر مومنان( كه 

اصلیترین مضمون شعری قصاید وی محسوب میشود، مضامین تعلیمی و اخالقی نظیر: 

 دعوت به نیکی و كم آزاری، دعوت به راستی و احتراز از دروغگویی؛ لزوم صبر و بردباری

ین شعری وی هستند. در مباحث دینی، بیشتر به مدح امیرالمومنین)ع( و...  جزو مضام
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است. در مباحث عرفانی به موضوعات خاصی مانند: توحید، عشق، محبت، وصال پرداخته

و...پرداخته است و در نگرش عاشقانۀ خود، تزكیۀ نفس و اعراض از دنیا را اساس سیر به 

ر غزلیاتش حاكم است،حاكی از حضور سوی كمال و وصل به حق میداند. فضایی كه ب

عشقی زمینی در اندیشه و شعر شاعر است كه با عنصر خیال و عاطفه و احساس نمود پیدا 

كرده است. اشعار جوزا، نشان از تسلط و اشراف او به علوم مختلف خصوصاً فرهنگ 

 اسالمی، نجوم، مباحث  تاریخی و اساطیری و...است.

اشعار جوزا از نظر موسیقی درونی و معنوی نیز تشخص خاصی دارد. بیشترین وزن 

استفاده شده در غزلیات او، همان اوزان دلخواه حافظ است، بیشتر قوافی در اشعار وی، 

اسمی و ساده  است و درصد كمی از آنها فعلی است. همچنین بسامد ردیفهای فعلی بیشتر 

 سیقایی واالیی یافته است. است و به همین دلیل جایگاه مو

در بخش آوایی، جناس و تکرار پربسامدترین آرایۀ ادبی در حوزۀ بدیع لفظی در اشعار 

جوزا هستند و لغات و تركیبات اشعارش نیز همان تركیبات كلیدی دیوان اشعار حافظ 

 است،نظیر: پیر مغان، رند و.. 

ه برده است. از نظر سبک ادبی، ادبی بهر صنایع در سطح ادبی، شاعر در حد اعتدال از 

وفور تشبیه) خصوصاً تشبیه حسی به حسی( و تركیبات اضافی و وصفی در این اثر 

چشمگیر است. همچنین انواع ایهام نیز در حوزۀ بدیع معنوی بسامد بیشتری دارند.وی در 

 را ذكر میکند. « جوزا»همۀ غزلها تخلص خود
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