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Abstract
Nazari Ghohestani is a 7th and 8th century poet. He was born in the village of
Fodaj in Birjand and died there. There is disagreement about the reason for his
nickname. Some have attributed his nickname ‘Nazari’ to his thinness and
weakness or his relation to Nazar Mostansar Ibn Ismail. Azhar and Mazhar is the
only poem of this poet written in the eighth century. This poem has always been
considered as a lyric due to a Hazaj meter. But what seems contradictory is that
lyrical verses are purely romantic and have very few descriptions of war. This
research seeks to find the linguistic type of this poem through analytical work,
statistical analysis and the SIMIA phonometric software. The prosodic and
phonetic characteristics of the poem such as monorhym (low and simple verbs),
high frequency of plosives and many abbreviations have given the poem proximity
to the language of epic. Also, the rhetorical features are based on the frequency of
exaggerations, similes and metaphors. These features provide evidence for the
epic nature of the poem. The words in this work are mostly perceptible, and the
epic impression created by the proper use of words is high. The content
characteristics such as objective addresses with the pronoun "you", masculine
gender of language, low presence of women, and high imaginative descriptions
set the work close to the epic language.
Keywords: Azhar and Mazhar, Epic language, Lyrical language, Nazari
Ghohestani, Linguistic features.
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(مقالة پژوهشی)
پروانه صانعی
دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه اصفهان

دکتر حسین آقاحسینی
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استاد زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه اصفهان

دکتر سیّد مرتضی هاشمی
دانشیار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه اصفهان

چکيده
نزاری قهستانی ( 546ـ  127هـ .ق) شاعر سده های هفتم و هشتم هجری است .وی در روستای فوداج از
توابع بيرجند بهدنيا آمد و در همانجا درگذشت .دربارة دليل تخلّص وی اختالفنظر وجود دارد؛ برخی سبب
تخلّص وی را به نزاری ،الغری و ضعيفی وی یا انتساب او به نزارمستنصربن اسماعيل میدانند (ر.ک :صفا،
 .)174 :7711نزاریه یکی از فرقههای اسماعيليّه است که پس از مرگ المستنصر بالل،ه در ایران و سرزمينهای
خالفت شرقی شکلگرفتهاست .چنين به نظرمیرسد که یکی ازدالیل بیتوجّهی به او و آثارش ،مذهب او
باشد .اثر مهم نزاری منظومه ازهر و مزهر است .از آنجا که «درهيچیک از کتابنامهها و دایرةالمعارفها اثری
به نام ازهر و مزهر یافت نشده است .اشاره نزاری را به این که منظومه ازهر و مزهر بازآفرینی یک حماسه
باستانی است باید به عنوان یک شيوه متعارف ادبی تلقی کرد» (بایبوردی.)11 :7711،
داسـتان ازهر و مزهر ،ده هزار و شـشصد و دوازده بيت دارد که در سال  111هجری در قالب مثنوی و
بحر هزج مسـدّ

در مدتی کمتر ازیکسال به نظم درآمده است .این مثنوی ،داستانی عاشقانه است و به نظر
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میرسـد شـاعر در سـرودن ،،به آثاری چون خسـرو و شيرین و ليلی و مجنون نظامی نيز نظر داشته است.
درواقع ،ازهر و مزهر یک منظومه حماسی -غنایی است.
واژههای کليدی :ازهر و مزهر ،زبان حماسی ،زبان غنایی ،نزاری قهستانی ،ویژگیهای زبانی.

 -7مقدّمه
خالصةة داسةتا چنين اسةت :مزهر فرزند مقتحم از قبيله بني اوس ،عاشق دخترعموي
خود ازهر كه دختري عفيف و پاكدامن اسةةةت ميشةةةود و با یکدیعر عقد ميكنند .اما
مزهر پس از فوت پدرش به دليل سةةواوت و بذل اموال ،ثروت پدري را به باد ميدهد.
برادرا ازهر در طمع به همسةةةري درآورد خواهر خود به همسةةةري هليل ،ثروتمند
ستمعراز قبيله بني غسا  ،مزهر را در دریا و سپس جزیرهاي گرفتار ميكنند .قهرما ز
منظومه زني وفادار و شةاا اسةت كه لباس رزم ميپوشد و در جنگها شركت ميكند.
مزهر با كمک پادشاه یمن بر هليل رقيب عشقي خود غلبه ميكند و دو دلداده به وصال
یکدیعرميرسند.
 -7-7شرح و بيان مسأله پژوه،
شناخت نو ادبي هر اثر ،در مطالعات ادبي بسيار حائز اهمّيت است .اما تقسيمبندي آثار
بةه انوا ادبي معمواً براسةةةاس درو مةایه و محتواي آ صةةةورت ميگيرد .به جهت
ایرادات اساسي این روش (ازجمله اینکه گاهي یک اثر درو مایه و محتواي غنایي دارد
امةا ویگگيهةاي علمي زبةا آ  ،حماسةةةي اسةةةت یا برعکسن محققا بررسةةةيهاي
زبا شناسانه را پيشنهاد ميدهند.
در این روش ،هر اثر به سةطو موتلف دستهبندي ميشود :سطح اول :سطح آوایي
و موسةيقایي :حوزههاي وز عروضي ،قافيه ،ردیف و آوا را بررسي ميكند؛ سطح دوم:
سةةةطح وانگةا و نحوي :به انوا وانگا غنایي (كمي و كيفين ،چينش فعل و غيره در
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این سةطح توجه شةده اسةت؛ سطح سوم :سطح بالغي و ادبي :كه شامل بررسي صنایع
ادبي اسةت .در این سةطح ،اعتبار صةنایع حيطة بيا و بدیع سةنايده ميشود؛ در سطح
چهةارم :شةةةاخ

هاي محتوایي :توجه به توصةةةيفات و اطناد ،درونعرایي ،غيرتويلي

بود  ،بسةةةامةد بةاا و حعةةةور فعةال زنا و هم نين زبا زنانه و لطيف مورد توجه
قرارميگيرد.
مثنوي ازهر و مزهر نزاري قهستاني براساس تقسيم بندي پيشين ،یک منظومه غنایي
اسةةت .اما ویگگيهاي زباني این اثر چندا با معيارهاي زبا غنایي مطابق نيسةةت .براین
اسةاس بررسةي زبا شةناسةانة اثر مذكور ميتواند درک درستي از نو ادبي این منظومه
ارائه دهد .هدف از این پگوهش تعيين نو زبا این منظومه با اسةةتفاده از معيارهاي
علمي نو شناسي است.
-2-7پيشينة پژوه،
درزمينة پگوهش بر روي منظومة ازهر ومزهر تنها دو پگوهش اناام شده است:
 -0حسن بساک و فاطمه بيعم سيدعصایي « ،مقایسة وامق و عذراي ظهيري كرماني
و ازهر ومزهر نزاري قهسةتاني» (0941ن :در این پگوهش مؤلفين به وجوه تشابه داستاني
و محتوایي دو اثر پرداختهاند .مشةابهتهاي ساختاري ،روند داستا  ،وجود افراد ظالم و
مظلوم ازاین جمله اسةت .شةااعت وامق و شکستهاي مزهر و تفاوت طریقه آشنایي
از وجوه افتراق دو منظومه دانسته شدهاست.
 -8سةيد مهدي رحيمي و همکارا « ،تحليل سبکي ایة نحوي منظومه ازهر و مزهر
نزاري قهسةةتاني»(0947ن :در پگوهش مذكور براسةةاس ویگگيهاي دسةةتوري برخي از
ویگگيهاي سةبکي این اثر به شةيوة آماري بررسي شده است .چينش بينشا غالب در
منظومه ،جمالت كوتاه و صریح ،عدم ابهام و غيره از نتایج این پگوهش است.
براین اساس تاكنو پگوهشي در جهت تعيين نو زباني این اثر اناام نشده است.
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 -7-7اهميّت و ضرورت پژوه،
اهميّت و ضةةرورت این پگوهش از آ جهت اسةةت كه منظومة ازهر و مزهر همواره از
زبةاني به عنوا زبا غنایي شةةةناخته ميشةةةود و این دیدگاه به جهت محتواي

حية

عاشةقانه و وز غنایي آ است .اما بادقت در ویگگيهاي زباني اثر مورد بح  ،ميتوا
نتياه متفاوتي را گرفت .نتایج حاصل از این پگوهش ميتواند دیدگاههاي موجود نسبت
به زبا این اثر را تغيير داده وسةةایر پگوهشةةعرا با دایل متقن به زبا حماسةةي اثر پي
ببرند.
 -4-7شيوة پژوه،
شيوة این پگوهش اسنادي -كتابوانهاي همراه با تحليل آماري براساس استقرايتام است.
بنابراین با اسةةةتفاده از دیدگاههاي چندتن از نظریهپردازا غربي (مانند :ليچ ( Leitchن،
اسکات بروستر (Scott Brewsterن و جز آنهان و هم نين نظرات نظریهپردازا داخلي
(مانند :كورش صةةفوي ،عليمحمدحقشةةناس ،زرقاني و شةةفيعي كدكنين ،نو زبا در
منظومه ازهر و مزهر تعيين ميشةود .هم نين ،در زمينة آواسةناي ،از نرم افزار سيميا -
توسط محمدجواد عظيمي -استفاده شده است.
براي بررسةي سةاحت زبا در این اثر ،چهار سطح پيشبيني شده است ،سطح اول:
سةطح آوایي و موسةيقایي :این سةطح به ویگگيهاي خاص آوایي و موسةيقایي زبا در
حوزههاي وز عروضةةي ،قافيه ،ردیف ،آوا ميپردازد .سةةطح دوم :سةةطح بالغي و ادبي
اسةت و به بررسةي صةنایع ادبي ميپردازد .سةطح سوم :سطح وانگا و نحوي است و
سةةطح چهارم :شةةاخ

هاي محتوایي زبا مورد توجه قرارميگيرد .بررسةةي اسةةتفاده از

انوا وانگا غنایي (كمي و كيفين ،مباح

مرتبط با چينش فعل ،ميزا استفاده از ابيات

و وضةعيت اسةتفاده از انوا فعل در این سةطح مورد توجه است (ر.ک :صفوي:0989 ،
80ن.
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 -2بحث و بررسی
-7-2بررسی شاخصههای آوایی و موسيقایی مثنوی ازهر و مزهر
ذوق و قریحة شةةةاعر براي بروز خود نياز به لوازمي دارد تا از آنها اسةةةتفاده كند و این
ذوق و قریحه را در جایعاه صحيح خود بروز دهد .از جمله مهمترین ابزار ،انتواد نو
وز عروضةي مناسب است .وز عروضي ميتواند انوا حاات و انفعاات را از شاعر
به مواطب القا كند و مواطب را با شةةةعر همراه سةةةازد .تبحر شةةةاعر پيش از آ كه در
سةرود كلمات مشو

شود ،در انتواد نو وز عروضي و هماهنعي آ با محتواي

شةةعر تعيين ميشةةود .چنان ه این هموواني محتوا و وز رعایت نشةةود ،اثر هرچند هم
قوي و محکم باشةةد ،نميتواند در مواطب تأثيرگذارد و درنتياه ،مقصةةود شةةاعر كمتر
حاصةل ميشةود .از این رو شعرا براي سرایش انوا شعر چه حماسي ،چه غنایي و چه
عرفاني و غيره به وز توجه ویگه داشتهاند.
برخي از اوزا با ضةرد آهنگ سنعين و برخي با ضرد آهنگ شاد و سبک فعاي
شةةعر را با نو ادبي تطبيق ميدهند« .هميشةةه تاليفي از الفاک كه در آ ها شةةماره نسةةبي
هااهاي كوتاه از هااهاي بلند بيشةةتر باشةةد ،حالت عاطفي شةةدیدتر و مهيّجتري را القا
ميكند و به عکس براي حاات مالیمتر كه مسةةةتلزم تأني و آرامش هسةةةتند ،وز هایي
بهكار ميروند كه هااي بلند در آ بيشتر باشد» (خانلري857 :0907 ،ن.
از نظر وز عروضي مثنوي ازهر و مزهر در وز هزج مسدس مقصور سروده شده
اسةت .هزج به معني آواز طردانعيز و سرود مفرّ است .اوزا این بحر با اشعار عمدت ًا
عاطفي یا طربناک مناسةةةبت دارد و از خوشآهنگترین اوزا فارسةةةي اسةةةت (ر.ک:
مدرسةي989 :0980،ن .در بحر هزج سةالم ،تعداد هااهاي كشيده سه برابر هااي كوتاه
اسةةت (مفاعيلنن .این افزایش هااي به ميزا سةةه برابر ،افزایش آرامش در این بحر و
تأني بيشتر شاعر برروي معامين را در پي دارد .امّا در بحر حماسي (فعولنن هااي بلند
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دو برابر هااي كوتاه اسةةت .بر این اسةةاس وز و موسةةيقي عروضةةي منظومه تابع زبا
غنایي است.
در بررسةي موسيقي یک شعر ردیف جایعاه ویگهاي دارد .زیرا همانطور كه وز

به

شةعر ،زیبایي سةحرآميزي ميبوشةد و آ را شورانعيز ميسازد ،تکرار و اشتراک الفاک،
ریتم و آهنگ شةةعر را قوام ميبوشةةد و اصةةليترین نقش ردیف  ،تأثير موسةةيقایي آ
اسةةت .چو مکررشةةد الفاک و كلمات همسةةا و همصةةدا ،در پایا مصةةرا و بعد از
قافيه ،موسةةيقي آهنعيني را ميآفریند كه جا نواز و زیباسةةت .این التذاذ و كشةةش ،در
نقشآفریني و خيالانعيزي شةعر مؤثر است .هم نين ،وحدت آوایي و جذد صامتها
و مصةوتها در بيت ،بعد از قافيه ،باع

همنوایي ميشةود .اینگونه ردیف ،شاعر را به

جذد صامت و مصوتهاي همسا در درو مصرا برميانعيزد.
در زبةا حماسةةةي ردیف كم ،سةةةاده و كوتاه اسةةةت (ر.ک :نقوي081 :0980،ن.
ردیفهاي بلند و زیاد ،جوش و جا حماسةةةه را ميگيرند و در اثر كمبود جا ،شةةةاعر
مابور به اضةافه حشو و زواید در ابيات بعد ميشود (ر.ک :حميدیا 009 :0989 ،ن .اما
ردیف در زبا غنایي عنصر حياتي محسود ميشود .زیرا زبا غنایي بهشدت وابسته به
تأثيرموسةيقایي ابيات اسةت و ردیف بيش از هرعنصر دیعر ميتواند خاصيت موسيقایي
شعر را افزایش دهد.
بنابر پگوهش حاضةةر كمتراز چهل درصةةد از كل منظومه ازهر و مزهر ( 0108بيتن
ردیف دارد .هم نين بيش از نود و دو درصد از كل ردیفها ساده و كوتاه اعم از :اسم،
افعال ،حرف و غيره هستند:
به غارت داد از آ پس یرتعه را

اجةةازت كةةرد واگشةةةةتةةن سةةةةپةةه را

بسةةوزد سةةنگ را بر من دل آخر

كه را پيش آمدسةةت این مشةةکل آخر؟

سرشکي از مگه دزدیده ميریوت

بةةه دامن در ز درج دیةةده ميریوةةت
(نزاري قهستاني 055 :0940،و  044و 900ن
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ابيات باا نمونهاي از موارد فراوا اسةتفاده از ردیف سةاده در این منظومه است .بر
این اساس ،شاعر بيشتر به زبا حماسه در این بوش نظر داشته است و سعي كرده تا بر
جنبة حماسةةي زبا بيفزاید و همين مورد تاحدزیادي از جنبه موسةةيقایي منظومه كاسةةته
است.
موسةةةيقي دروني نيز یکي از عواملي اسةةةت كه ميتواند وجه مميز زبا انوا ادبي
باشةةد .این موسةةيقي عالوه بر خلق زیبایي براي شةةعر ،مانند :قافيه ،وز و ردیف باع
تفکيک انوا ازیکدیعر ميشةةود .تركيب آواها ،واجها ،صةةامتها و مصةةوتها ميتواند
نرمي ،سةوتي ،آرامش و سایر احساسات را به بهترین نحو منتقل كند .در زبا غنایي ،به
جهت افزایش بارعاطفي شعر و نرمي زبا  ،رهعذر مناسبي براي استفاده هرچه بيشتر از
موسةيقي دروني اسةت .در زبا حماسةي نيز ميتوا با تركيب موسةيقي دروني و سایر
عناصةر كوبش و اسةتواري زبا حماسةه را در شةعر القا كرد .در بوش موسيقي دروني
ميتوا موارد زیر را بررسي كرد:
الف :واجآرایی
در زبا شةةناسةةي ،آوا و واج تفاوت آشةةکاري دارند« :صةةداهاي زبا از دو دیدگاه مورد
مطالعه قرارميگيرند ،اگر از جهت چعونعي توليد و مشةةوصةات فيزیکي مورد بررسةةي
قراربعيرند ،آ ها را «آوا» مينامند .اما اگر آواها از نظر تعداد آ ها در یک زبا خاص و
چعونعي ایاةاد تفةاوت معنةایي مورد مطالعه قرار گيرند« ،واج» ناميده ميشةةةوند»
(حقشةناس01 :0970 ،ن .حروفي كه تلفظ یکسةا دارند ،یک واج محسود ميشوند و
یا مصةةوتهاي كوتاه كه نشةةانهاي در حروف الفبا ندارند ،حرف به شةةمار نميآیند،
درحالي كه هركدام یک واج به حساد ميآیند .تکرار آوا پنج نقش عمده را در شعر ایفا
ميكند -0 :انتقال معنا  -8تأكيد بر مفهوم اصةلي  -9انتقال احساس  -0افزایش موسيقي
 -5ایااد انساام (ر.ک :بهادري و شيري41 :0948،ن.
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بععةي از پگوهشةعرا مدعي هسةتند كه آواهاي زبا  ،واحدهایي بيمعنا نيستند و
ميا آوا و معنا رابطه مسةةةتقيمي وجود دارد (هينتن(Hintonن0440،ن« :آواها همانند
دیعر عنةاصةةةر زبةا ميتوانند داراي معنا باشةةةند» (جنيس و نکولس ( Janis B.
Nuckollsن885 :0444،ن .موریس گرامو (Maurice Grammontن معتقداسةةةت،
چنان ه صةةوتي با احسةةاس یا اندیشةةهاي تطابق داشةةته باشةةد ،ميتواند آ را القا كند.
اصةوات نرم براي بيا احسةاسةات یا اندیشههاي لطيف مناسبند و اصوات بم براي بيا
احسةةاسةةات و افکار سةةنعين ،جدي ،تأسةةفبار و حز آلود .گرامو كوشةةيد با پگوهش
دربارة شکلگيري نام آواها و رابطه لفظ و معنا در اینگونه كلمات در زبا هاي موتلف
به ضوابط و قواعدي ميا معنا ،آوا و القاي بار عاطفيشا دست یابد (ر.ک:پویا :0940 ،
01-98ن.
ادبيات شةةناختي مدعي اسةةت كه بععةةي آواها ذاتاً انتقال دهنده یا دربردارندة معنا
هسةةتند و این توانایي در اختيار شةةاعرا قراردارد .پيروا این دانش معتقدند ،آواهاي
موجود در شةعر حتي سریعتر و راحتتر از كلمات ،معنا و احساس شاعر را به شنونده
منتقل ميكنند .مثالً صامتهاي /ر/ ،/س/ ،/ش /با مفهوم آسودگي و آرامش همراه است
(تسةةور(Tsurن 0448،ن« .حروف زنگ خاصةةي دارند و هر زنگ در ذهن شةةنونده اثر
خاصةةي ایااد ميكند .مثالً حرف «ل» از آواز به هم خورد آد حکایت ميكند :قُل
قُل» (خانلري808 :0907،ن .از اینرو ویگگيهاي موتلف آواها و جایعاه توليد و نحوه
تلفظ آ ها موجب شةةده اسةةت كه هر آوا (واجن انعکاسدهنده حس یا مفهوم خاصةةي
باشد.
حالت اندامهاي گفتار در هنعام اداي مصةوتها بهطورطبيعي با تلفظ صامتها فرق
دارد و مصةةوتها به مراتب راحتتر و آسةةا تر بيا ميشةةوند .چو هواي بازدم بدو
برخورد با مانعي در دها  ،خارج ميشود .بهادري و شيریا اعتقاد دارند كه در صامتها
نيز صةامتهاي روا  ،سةهلتر از صامتهاي سایشي و سایشيها آسا تر از انسداديها
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تلفظ ميشةوند .این خصوصيات ميتواند بهطور آگاهانه یا ناآگاهانه درنشا داد منظور
یا احساس شاعر و گوینده مؤثر باشد (ر.ک :بهادري و شيري49 :0948،ن .مثالً:
اي ساربا آهسته را كارام جانم ميرود

و آ دل كه با خود داشتم با دلستانم ميرود
(سعدي518 :0980 ،ن

بسةةةامد آواي «آ» در این بيت ناله و فغا را براي مواطب تداعي ميكند و مواطب
تحت تأثير این آوا مفهوم شاعر را بهتر درميیابد.
در زبا غنایي معمواً آواهاي سةةةایشةةةي بر سةةةایرآواها تقدم دارند و این از تأثير
آرامبوش این آواها گرفته شةده اسةت« .سةایشيها ،صداي سایش و صفيري دارند و با
دمش نرم همراه هستند .همووا هاي لرزشي و روا نيز به نرمي بر زبا جاري ميشوند
وكيفيت ليزي ،لغزش و سةةيالي را تداعي ميكنند» (ذاكري و همکارا 009 :0941،ن .اما
در زبا حماسةةي آواهاي انفااري و انسةةدادي بيشةةتر مورد اسةةتفاده قرارميگيرند .این
آواها باع

ميشةوند تا احسةاسات حاصل از هياا و صالبت بهخوبي منعکس شوند.

«همووا هاي انسةدادي به هنعام تلفظ مستلزم خروج ناگهاني هوا با فشار به خارجند و
وجود پياپي این همووا ها سةةةبک را منقطع نشةةةا ميدهد .بنابراین در بيا اصةةةوات
خشةک و مکرر بهكارميروند و در نتياه لحني را ميآفرینند كه بهشدت مناسب حماسه
است.
احسةةاسةةاتي كه انسةةا را به نفس نفس مياندازد ،هياانات تند و تکا دهنده مثل:
خشةم مفر ،،تردید ،آشةفتعي دروني و ذهني ،طنزنيشةةدار و خشةةن بيشةةتر در حماسه
كاربرد دارد .ازدحام همووا هاي انسةدادي كه همانا كوبندگي و استواري و طنطنه لحن
را در پي دارد ،درميدا هاي رزم اسةةتفاده ميشةةود» (هما 005 :ن .زبا غنایي به نسةةبت
زبا حماسةي ،باید نرمتر ،رسةاتر و مالیمتر باشةةد .صةداي «زیر» آات موسةةيقي كه در
ماالس موسةةيقي نواخته ميشةةوند ،درمقایسةةه با صةةداي «بم» طبل ،كوس و دراي این
واقعيت را تأیيد ميكند .در شعر غنایي نيز آواهاي انفااري كمتر ميتوانند كاربرد داشته

 61فصلنامة علمی کاوشنامه ،سال بيست و دوم ،بهار  ،7411شمارة 41

باشةد (ر.ک :پارسةاپور858 :0989 ،ن .براساس این دیدگاه ،آواهاي منظومة ازهر و مزهر
بدین شر است:
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سایشی

انفجاری

نمودار بسامد آواها در منظومة ازهر و مزهر نزاري
بر اسةةاس این نمودار ،ميزا آواهاي انفااري (انسةةدادين بيش از دیعر آواهاسةةت.
این آمار بيانعر تسةةلط رو حماسةةه بر موسةةيقي این مثنوي اسةةت .این آواها دربيا
اصوات خشک و مکرر بهكارميروند و درنتياه ،لحني را ميآفرینند كه بهشدت مناسب
حماسةه اسةت .كاهش آواهاي سةایشي و خيشومي ،زبا این منظومه را از قطب غنایي
دور ميسازد و آ را مناسب صحنههاي جنگ و درگيري ميكند.
ب :استفاده از فرآیندهای واجی
منظور از فرآیندهاي واجي اعمال توفيف و تشةةدیدها به جهت ایااد آواسةةت .این نو
فرآیندواجي در زبا غنایي چندا كاربردي ندارد ،ولي در زبا حماسي به فراخور زما
سةةرایش ،وز و محتوا از فرآیندهاي واجي اسةةتفاده ميشةةود .این اسةةتفاده به جهت
ایاادشةةدت در موسةةيقي ،القاي پيام و غيره اسةةت (ر.ک :شةةهبازي و همکارا :0941،
057ن.
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در كةل منظومة ازهر و مزهر  719مورد (هفت درصةةةدن توفيف و  018مورد (دو
درصةدن مشةددكرد بهچشةم ميخورد .نمونههاي زیر مؤ ید این نکته است كه شاعر با
این فرآیندهاي واجي در پي انتقال مفهوم خاصي بوده است:
گةرفةتةنةةد از هةةوا انةةدک حةةيةةاتي

ز نو سةةةرشةةةا شةةةد امّيةةد ناةةاتي
(نزاري875 :0940،ن

در این بيت شةةاعر با مشةةدد كرد وانه «اميد» و انتقال تکيه بيت به این وانه ،نقش
تصویري و محور همنشيني را افزایش داده است.
مکن با عشةةةق گسةةةتاخي بهش باش

چه جاي منطق اسةةت آناا خمش باش
(هما 885 :ن

توفيف در این بيت نيز باع

برجسةةتهسةةازي هشةةدار بيت و افزایش انتقال مفهوم

پيةام بيت (تقابل عشةةةق و عقلن شةةةده اسةةةت .بنابراین منظومه ازهر و مزهر از نظر
فرآیندهاي واجي به زبا حماسه نزدیکتر است.
 -2-2بررسی شاخصههای بالغی و ادبی
درزمينه شاخصههاي بالغي و ادبي زبا غنایي و حماسي دو قطب روبهروي هم هستند.
زبا غنایي به جهت زیبایيآفریني ،جزو زبا هاي پي يده است .بسامد بااي صنایع ادبي
مانند :اسةةتعاره ،تشةةبيه ،كنایه ،ایهام و غيره سةةبب ميشةةود تا زبا غنایي برخالف زبا
حماسةةي داراي سةةطح زباني دشةةوار باشةةد .چنان ه شةةاعري مانند نظامي به اسةةتفاده از
صةنایع و خالقيت در آ ها عالقهمند باشد ،این سطح به بااترین حد زیبایي و دشواري
ميرسةد .صنایع ادبي این ماال را به شاعر ميدهند تا اطناد ایااد كند و در توصيفات
خود تمام جزئيات را مطر نماید.
شةعر غنایي از آناا كه شةعري توصةيف محور است ،ظرفيت باایي براي استفاده از
صنایع ادبي اعم از بيا  ،معاني و بدیع را دارد .به همين جهت است كه در اشعار غنایي،
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گاه شةعرا تا جایي درگير توصةيف و استفاده از صنایع ادبي ميشوند كه اصل روایت یا
مقصةةود فراموش ميگردد.اما در زبا حماسةةي به گفته اغلب محققا ازجمله شةةفيعي
كدكني به علت فعةةةاي خاص اسةةةاطيري و حماسةةةي ،نفس حوادر داراي غرابت و
پي يدگي اسةةت و اگر سةةراینده بوواهد با تصةةویري كه نيازمند تأمّل اسةةت ،خواننده را
درگيركند از صةراحت و روشةني كالم او كاسةته ميشةود (ر.ک :شفيعي كدكني:0984،
058ن .هم نين ،حماسةةه داراي ایااز اسةةت و از ميا آرایههاي ادبي بيشةةتر تشةةبيهات
محسةةةوس بةةه محسةةةوس ،اسةةةتعةةارات ،كنةةایةةات و ماةةازهةةا وجود دارنةةد (ر.ک:
رستعارفسایي55 :0959،ن.
صنایع ادبي منظومة ازهر و مزهر بدین شر است:
 -0اغراق :در زبةا غنةایي اغراق چنةدا جةایعةاهي نةدارد .تنها مبالغه در زیبایي
معشةوق اسةت كه معمواً تابع سنتهاي ادبي عصر شاعر است .اما در زبا حماسه این
صةنعت تا حد غلو ارتقا پيدا ميكند« .اغراق جزو ذاتيات حماسةه است» (شميسا:0984،
41ن .البته شةةةعر هرچه از قر  0ه .و حماسةةةهسةةةرایي فردوسةةةي فاصةةةله ميگيرد،
اشةةعارحماسةةي به جهت آميوتعي با ابيات غنایي ،قدرت و صةةالبت خود را ازدسةةت
ميدهنةد .تةاجایي كه درحد مبالغه تنزل پيدا ميكنند .اثري مانند ازهر و مزهر كه داراي
صةحنه هاي حماسي فراواني است در بيشتر موارد ،صالبت ،فوامت و كوبندگي حماسه
را ندارد:
بةةه كف در ،نيزة قةةاهر چو ثعبةةا

بةةه ميةةدا رفةةت چو پةةاكيزه لعبةةا

برآورد از جعر چو رعةةد ،بةةانعي

عشةةاق دانعي
كه صةةد جا در صةةف ّ
(نزاري 095 :0940،و 857ن

این دو بيت توصةيف مزهر اسةت كه به ميدا جنگ مي رود .مصرا اول بيت اول
كامالً حماسةي اسةت ،اما مصةرا دوم وانه «پاكيزه لعبا » از فوامت و صةالبت حماسه
كاسته و بيت را تنزل داده است .در بيت دوم نيز ،مصرا دوم باع

كاهش صالبت بيت
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شةةده و نميتواند ،فوامت حماسةةه را به مواطب منتقل كند .در بيش از  71درصةةد كل
ابيات این منظومه ،نکته فوق دیده ميشود.
چو درميةدا به یکدیعر رسةةةيدند

چو شةةير شةةرزه بر هم ميغریدند
(هما 084 :ن

این بيت نيز اگرچه تمام شةرایط ابيات حماسةي را رعایت كرده است ،اما نحو زبا
به شةکل غنایي (آمد فعل در انتهاي جملهن اسةت و نتوانسةته مقصود حماسه را كامال
برآورده كند .به این ترتيب در حد بيت مبالغهآميز است.
براساس این پگوهش ،درمنظومه ازهر و مزهر بيش ازهفتاد درصد كل ابيات از انوا
اغراق ،مبالغه و غلو اسةتفاده شةده و صنعت ادبي اول این منظومه است .در این منظومه
بيست عنوا جنگ افراد موتلف با یکدیعر وجود دارد ،ولي به دایل بيا شده حماسي
بود آ ها به چشم نميآید.
 -8تشةةبيه :در زبا غنایي به جهت تکلف و پي يدگي زبا  ،تقدم صةةنعت بالغي از
آ ِ استعاره است .پس از آ  ،تشبيه مهمترین صنعت محسود ميشود .البته در بين انوا
تشةبيه نيز اضةافه تشةبيهي ،تشبيه بليغ و تشبيه تفعيل درصدر اهميت قراردارند .اگرچه
نسبت به دوره ،سبک و دید شاعر این موارد ميتواند كم و زیاد شود ولي براساس ذات
زبا غنایي كه پي يدگي و تکلف اسةةت ،در تشةةبيه نهایت تکلف در اضةةافه تشةةبيهي و
تشبيه بليغ دیده ميشود .زیرا تشبيه مفصّل با دارا بود تمام اركا  ،تشبيه مامل و موكد
با داشةةتن حداقل سةةه جزء نميتوانند مواطب را درگير شةةعر و زبا نعهدارند .در زبا
حماسةي بيشترین بسامد استفاده ازتشبيه ،تشبيه محسوس به محسوس است .زیرا باع
تحرک و پویایي تصةاویرميشةود .هم نين برخالف زبا غنایي تشةبيه مفصّل و مامل
بسيار كاربرد دارد.
بر اسةاس این پگوهش ،تعداد تشةبيهات مفصّل و مامل به حدود  111ميرسد كه
شش درصد ابيات این منظومه را شامل ميشود .این ميزا پس از اغراق بيشترین درصد
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است .هم نين ،بيش از  81درصد طرفين كل تشبيهات اعم از :مامل ،مفصّل ،معمر و
غيره محسوس هستند:
نةةهةةنةةعةةانةةي چةةو دریةةا آدمةةيخوار

هةةگبةةرانةةي چةةو ابةةر آتشةةةةيةةنبةةار

بةعةردش ده هزارا گرگ خو ریز

به كينش كرده دندا هم و سةةگ تيز

هةلةيةةل مةنةهةزم از قهر و تشةةةویر

چو گرگي گرسةةةنةةه گرد بةةه زناير

چو در ميةدا به یکدیعر رسةةةيدند

چو شةةةير شةةةرزه بر هم مي غریةةدنةةد
(نزاري081 :0940،و080و 819و 71ن

در این ابيات و بسةةياري دیعر ،عالوه بر اغراق و تشةةبيه محسةةوس ،یکي از طرفين
حيواناتي هسةتند كه وجه حماسةي دارند .این حيوانات شةامل :گرگ ،اسب ،سگ ،یوز،
عقاد ،باز ،پيل ،سمندر ،مار ،نهنگ و جز آ هستند .این نکته مؤیّد غلبة زبا حماسه بر
غنایي در این منظومه است.
-9اسةتعاره :حركت زبا از سمت تشبيه به سمت قطب استعاري باع

پي يدگي و

تصةنع زبا ميشةود .اما ادّعاي یکساني استعاره در برابر ادّعاي مشابهت و همشکلي در
تشبيه ،از تويّل بيشتري برخورداراست و زبا را به سمت تکلف سوق ميدهد .در زبا
غنایي ،اسةتفاده وسيعي از انوا استعاره بهویگه استعاره مرشحه و استعاره مکنيه ميشود.
به عبارت دیعر هرچه صةنعت ادبي ،بيشةترباع

پي يدگي زبا شود ،استفاده از آ نيز

بيشةتر ميشود .اما در زبا حماسه ،اصل بر سادگي است .شميسا اعتقاد دارد استفاده از
اسةتعاره مصةرحهاي كه مشةبه محذوف آ پهلوانا باشةد ،در حماسه زیاد است (ر.ک:
شةميسةا41 :0984،ن؛ از این رو ،نباید حماسهسرا با استعارههاي پي يده ذهن خواننده را
از اصل ماجرا دوركند .در غيراین صورت تصاویر به ایستایي و سکو ميرسند.
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اسةتفاده از اسةتعاره در منظومه ازهر و مزهر نزاري تنها یک درصد ابيات منظومه را
دربرميگيرد و اغلب استعارهها ،استعاره مصرحه مارده است:
چو بر طشت نعو خورشيد چو طاس

بةةرو آمةةد ز بسةةةةتةةر آل ع ةبّةةاس
(نزاري088 :0940،ن

این بيت در توصةيف صبح نبرد است .استعارههاي مصرحه مارده «طشت نعو » و
«بسترآل عباس» به تداعي تصویر كمک شایاني كرده است.
 -0سةایر عناصر بالغي :از دیعر صنایع بالغي ميتوا به مااز ،كنایه ،تعاد ،تمثيل
و غيره اشةاره كرد .درصةد اسةتفاده از این صنایع دركل ابيات منظومه ناچيزاست .اما به
جهت پيوند ساختما ابيات و افزایش زیبایي شعر استفاده شده است:
مااز:
چو پيلي مسةت عشق ،آشفته برخاست

ميا بربسةةت و رخش پيلتن خواسةةت
(نزاري49 :0940،ن

این بيت مااز عام و خاص را در خود دارد.
كنایه:
عةلةم بةر راسةةةةت كوي او فرو زد

بةةه آتةش در شةةةةد و آبةةي برو زد
(هما 58 :ن

نکته مهم در صنایع بالغي این منظومه آ است كه عناصر تشکيل دهندة آ ها اغلب
حماسي است .به عبارت دیعر وانگا و تركيبات استفاده شده در صنایع ادبي ،در حيطه
زبا حماسي است.
 -7-2بررسی شاخصههای واژگانی
بررسةةي وانگاني در این پگوهش از جنبههاي گوناگو صةةورت گرفته اسةةت .نتایج این
بررسيها بدین شر است:
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الفن محسةةوس یا معقول بود وانگا  :شةةاید عمدهترین تفاوت زبا حماسةةي و
غنایي در مبح

وانگا اسةةت .در زبا غنایي اسةةتفاده از وانگاني كه براي معقوات و

احسةةاسةةات دروني اسةةتفاده ميشةةوند ،نظير :غم ،مهر ،شةةرم ،دل (ضةةد دل صةةنوبرين،
آشةةنایي ،دوسةةتي ،هوا و هوس ،پري ،مينو و غيره بهشةةدت بااسةةت .برعکس در زبا
حماسي وانگا عمدتا به محسوس دالت دارند.
دن نو و جنس وانگا  :0احمدي ميگوید :براي قعةةاوت در باد وانگا و وارد
كرد هر وانه در مدار زبا  ،یکي از مهمترین اصول ،توجه به مواطبا و عناصر بيروني
زبا اسةت .برخي از وانگا بر طبق سةنت شعري و توسّعاً فرهنعي ،جزء عناصر غنایي
یا حماسةي یک متن محسةود ميشةوند .مانند :عناصر و وانگا مرتبط با عشق ،بزم و
متعلقات آ  .این موضو با دیدگاه یاكوبسن (Jakobsonن درباره «عامل مسلط» شباهت
دارد .نظر وي این اسةت كه رو مسلط بر یک اثر ،مسلط و دگرگو كننده سایر عناصر
است(ر.ک :احمدي78 ،0971،ن.
بر این اسةاس ،شةاعري كه در نو ادبي غنایي شةعر ميسراید ،به مدد زبا و سنت
ادبي و فرهنعي ،در انتوةاد و گزینش وانگةةا بةه بةةار معنةایي و پس از آ چينش در
محور جانشةيني دقت فراوا ميكند تا پيام منتقل شةده متناسب با اهداف و ویگگيهاي
زبا غنایي باشةد .وانگا زبا غنایي داراي ویگگيهاي خاصي هستند .كلمات یا خود،
بار عاطفي دارند و یا در تركيب ،این بار برآ ها تحميل ميشةةةود .مثال كلمه «گل» خود
بار عاطفي دارد و ميتواند هم بهصةةورت مسةةتقل و همبهصةةورت تركيب جزو بااترین
بسامدهاي وانگاني باشد .وانه «چنگ» كه داراي معاني « دست،پناه ،نوعي ساز» هست،
چنان ه مقصود غنایي داشته باشد ،با تركيباتي نظير :ناله چنگ ،نواي چنگ ،چنگ ناهيد،

 -0مقصود از نو و جنس وانگا در این پگوهش بررسي جنبه غنایي یا حماسي بود وانه است.
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خروش چنگ و غيره اسةةتفاده ميشةةود .بهطور كلي وانههایي كه مسةةتقل یا در تركيب،
توا انتقال مفاهيم غنایي را نداشته باشند ،بسيار كم استفاده ميشوند.
این قاعده در زبا حماسةةةي هم صةةةادق اسةةةت .بنابراین هما طور كه زبا غنایي
وانگةا و تركيبةات خةاص خود را دارد ،زبا حماسةةةه هم وانگا و تعابيري دارد كه
برخي مانند خالقي مطلق قدمت آ ها را به پيش از فردوسةةي رسةةاندهاند (ر.ک :خالقي
مطلق 958 :0980،ن .وانگةا حماسةةةي مانند :جنعاور ،خو  ،گرز ،پتک ،خدنگ ،افعي،
عدو ،فتح و غيره در شعر حماسي بسامد باایي دارد.
این پگوهش با بررسةةةي  080وانة غنایي و  080وانة حماسةةةي و تکرار آ در كل
منظومةة ازهر و مزهر نزاري ،بةه حةدود  5801وانه غنایي ( 55درصةةةدن و  9551وانه
حماسي ( 90درصدن دست یافت .بنابراین آمار پراكندگي و بسامد وانگا غنایي بيش از
وانگا حماسي است .البته ،دامنة استفاده از وانگا حماسي نيز گسترده است .به عبارت
دیعر ،بسةةامد و تکرار وانگا غنایي بيش از وانگا حماسةةي اسةةت .این آمار مؤیّد این
نکته اسةت كه در عصر نزاري ،شعرا ،عليرغم همة كوشش خود براي سرایش حماسه،
آن نا كه شایسته و بایسته بوده است ،نتوانستند از عهده سرایش آ برآیند .از نظر نو
و جنس وانگا  ،در این منظومه ،تقدم با زبا غنایي است.
جن كيفيت و تأثيرگذاري وانگا  :این بوش شةامل بررسي تركيبات ،كيفيت ساخت
وانگا و تأثيرگذاري آ ها در دو زبا غنایي و حماسةةي ميشةةود .نزاري در سةةاخت
تعبيرات ،تركيبات و استفاده از وانگا غنایي نتوانسته ابداعي اناام دهد .او به پيروي از
پيشةةينيا خود هما تركيبات و غيره را اسةةتفاده كرده و در برخي موارد حتي در سةةطح
پایينتري از آ ها در این مورد عمل كرده است.
اگرچه از وانگا غنایي اسةةتفاده شةةده و آنها بسةةامد باایي دارند ،ولي این وانگا
تأثيرگذاري اندكي دارند و نتوانسةةتند زبا منظومه را به سةةمت قطب غنایي سةةوق دهند
علت این امر آنسةةت كه نزاري در سةةاخت تركيبات و ابداعات شةةاعر صةةاحب سةةبکي
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نيست .او از ميرار شعراي دیعر استفاده ميكند و براساس اوضا روحي خود و شرایط
اجتماعي عصةر ،اقدام به تبع آزمایي در قالب مثنوي كرده است .برخي از تركيبات غنایي
مورد استفاده نزاري به شر زیر است:
جدول  -0برخي تركيبات غنایي منظومه ازهر و مزهر نزاري
تركيبات

ردیف

وانه غنایي

0

گل

8

بزم

بزمآراي ،بزم شاهي.

9

بت

بت لشکرشکن ،بت چااک ،بت اغرميا  ،بت مهوش.

0

عشق

گنج عشةق ،هندوي عشةق ،غم عشةق ،جام عشق ،برق عشق ،لو

5

ابرو

طاق ابرو ،كما ابرو.

1

عاشق

عيارا عاشةق ،حسةاد عاشةق ،حصةارعاشةق ،دین عاشةق ،عاشق

7

شکر

گلشةکر ،گلخودرو ،غن ه گل ،گلستا  ،گلشن ،گلبرگ ،گل اندام،
دامن گةل ،گةل خنةدا  ،گلزار ،گلنار ،گلرخ ،گل پگمرده ،گلعو و
غيره.

عشةق ،هنعامه عشةق ،بناي عشةق ،شةورعشق ،قعاي عشق،محيط
عشق ،سوزعشق و غيره.

بي اره وغيره .
تنگ شکر ،شکرریز ،شکرلب ،شکرنوش ،شکرچيد  ،شکرشکن.

سةةةایرتركيبةات غنةایي در این منظومةه نيز مةانند جدول باا ،ابتکار چنداني ندارد.
هم نين در بةافت بيت نيز تأثيرگذاري ضةةةعيفي دارند .بهطوري كه نميتوا تركيب را
مهم و قابل توجه تلقي كرد:
كاةا آ تةازه گلبرگ شةةةکربةةار

شةةةکر چيد ز گلبرگش به خروار
(نظامي019 :0988 ،ن
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به روي و رأي چو خورشيد روشن

به رنگ و بوي چو گلبرگ و گلشن
(نزاري900 :0940 ،ن

وانه «گلبرگ» در شةعر هردو شةاعر به كار رفته است .اما در شعر نظامي استعاره از
لب معشةو ق اسةت و توانسةته با تبحر خاصي تركيب را قدرتمند كند .از «گلبرگ شکر
چيد » و «گلبرگ تازه شةکربار» قطب غنایي زبا را مسةتحکمتر كرده است ولي «رنگ
گلبرگ» در شعر نزاري تاثيرچنداني بر زبا غنایي متن نداشته است.
جدول  -8برخي تركيبات حماسي در منظومه ازهرو مزهر نزاري
تركيبات

ردیف وانه حماسي

شةمشةيربازي ،كمرشةمشةيرجوزا ،بارا شةةمشةةير ،نيش شةةمشير،

0

شمشير

8

تيغ

9

لشکر

0

شير

5

گرگ

1

رزم

رزم گرا  ،سال رزم بار ،طناد رزم ،بسا ،رزم ،غباررزم.

7

خو

بحرخو  ،موج خو  ،جةةام پرخو  ،جوي خو  ،آس خو گردا ،

شمشيرودا  ،آوازه شمشيرتيز ،شمشيرآفات وغيره .
عکس تيغ ،تيغ گوهرآگين ،حدّتيغ ،تيغ عالم افروز ،تيغ آشفته سر،
تيغ براق ،تيغ جهانسةةةوز ،تيغ آدميخوار ،تيغ آذرافروز ،تيغ طعنه
وغيره.
محيط لشةةکر ،لشةةکراصةةفر ،لشةةکرشةةکسةةته ،لشةةکرقهارجرار،
لشکرناپاکكيشا .
شةةيرخشةةم آلود ،زهره شةةير ،ز شةةيرنرافکن ،شةةيرگرسةةنه ،جنگ
شيركارزاري ،پناه شيرا نشعتي ،شيرعاجز ،نره شير طعمه اندوز،
شيرگربز وغيره.
گرگ خو ریز ،دندا گرگ ،گرگ گرسةةةنه گرد بهزناير ،گرگ
آشتي ،گرگ دربند.

حنةانه خو  ،وادي خو خوار ،نعره خو ریز ،گرداد خو  ،خوني
جفت وغيره.
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اما در زمينة وانگا حماسةةي ،نزاري عملکرد بهتري داشةةته اسةةت .لغات حماسةةي
اگرچه تنها  90درصةد كل وانگا را تشکيل ميدهد ولي ازنظركيفيت و تأثيرگذاري در
سطح باایي هستند.
سةایرتركيبات حماسي این منظومه ،همانند تركيبات باا ،بيشتر ابداعي نزاري هستند
و برقطب زبا حماسةةةي اثر نيز تاثيرگذاري باایي دارند و قطب حماسةةةي زبا تقویت
شده است.
 -7-7-2نحو زبان
الفن چينش فعةل :آهنةگ بيةت بيش از هر عاملي به چينش كلمات و نحو بيت یا
مصةرا بستعي دارد .از آناا كه نحو بيت بهشدت تحتتأثير فعل است ،قرارگرفتن فعل
ميتواند ،نقش تعيين كنندهاي در این زمينه داشته باشد .در زبا حماسه ،قرارگرفتن فعل
در اول مصةةةرا بةاعة

كوبش و صةةةالبت زبا و نيز آهنگ خيزا ميشةةةود (ر.ک:

شةةميسةةا019 :0984،ن .اما در زبا غنایي نحو زبا متفاوت اسةةت .اصةةل در زبا غنایي
نرمي و آهنگ افتا بيت یا مصرا است .به همين جهت چنان ه فعل در جمله محذوف
نباشةد ،محل قرارگيري فعل یا اواسط مصرا است یا براساس چينش زبا فارسي ،فعل
در آخر مصرا واقع ميشود كه ميتواند ردیف یا قافيه شود.
بنةابر یةافتةههةاي این پگوهش چينش فعةل درمنظومةه مذكور از زبا غنایي تبعيت
ميكند .معمواً شاعر در ابياتي كه داستا را روایت ميكند ،چينش معمول زبا را دارد؛
امّا آناا كه به توصةيف صحنههاي جنگ و قهرمانا ميدا نبرد ،وصف عاشق و معشوق
و فعةاهاي عاشةقانه ،توصةيف شةب و روز ،طلو وغرود خورشيد وغيره ميپردازد،
زبانش ادبي شةةده و نحو زبا تغيير ميكند (ر.ک :رحيمي و همکارا 084 :0947،ن .به
همين جهت اگرچه زبا منظومه بيشةتر به سمت قطب حماسي گرایش دارد ولي آهنگ
جمالت افتا شده است.
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از سةةةوي دیعر ،كوبش ازم براي منظومه حماسةةةي در اكثرابيات این منظومه دیده
نميشةود .علت این امر آ اسةت كه سةبک عراقي در اوج خود قراردارد واین سبک به
زبا غنایي گرایش دارد .البته با افول رو حماسةةةه در قر هفتم هاري ،غلبه عرفا و
رو تقدیرگرایانه بر سةةيطره ادبيات فارسةةي (كه نتياه حمله مغول و نابودي كشةةور و
توریب شةةکوه ایرانين مرتبط اسةةت .اگرچه نزاري تمام همت خود را صةةرف سةةرایش
اثري حماسةي با پس زمينه عربي كرده؛ ولي براسةاس اوضا ادبيات در آ عصر به این
مهم نائل نشده است و این اثر كمتر در ردیف منظومههاي حماسي قرارميگيرد.
دن نو فعل :معمواً اسةتفاده از فعل ميتواند به شکلگيري زبا اثر كمک شایاني
كند .از ميا افعال زبا فارسةي ،فعل سةاده به جهت ساختما سهلتر امکا قرارگرفتن
در هر كااي وز بيشتر استفاده ميشود .اما براساس اصل سادگي زبا در زبا حماسه،
عليالقاعده ،ميزا اسةتفاده از فعل سةاده باید در شةعر حماسةةي بيشتر باشد؛ زیرا شاعر
چنان ه در پي افعال مركب باشد از بيا حماسه غافل ميشود.
در كل منظومه و در بين افعال آشکار آ  ،ميزا بسامد فعل ساده بسامد باایي دارد.
هم نين در زبا حماسةةي افعال پيشةةوندي مهم تلقي ميشةةوند .زیرا پيشةةوند در افعال
پيشةةوندي نقش تأكيدي دارد و دراكثر موارد اگر پيشةةوند از اصةةل فعل برداشةةته شةةود،
تغييري در فعةل ایااد نميشةةةود .مانند :فروریوتن ،برافراختن ،بربسةةةتن وغيره (ر.ک:
پارسةاپور018 :0989 ،ن .درواقع ،پيشوند آهنگ فعل را از افتا به خيزا تغيير ميدهد و
براي ضةرد آهنگ حماسه مناسبتر است .بسامد فعل پيشوندي در این منظومه پس از
افعال سةاده ،بيشةتر از افعال دیعر اسةت .شةاعر با افزایش افعال پيشوندي سعي كرده تا
فعةاي حماسةي را براي خواننده تداعي كند .این بسامد باا موید نزدیکي زبا منظومه،
به زبا حماسي است.
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 -4-2بررسی شاخصههای محتوایی
 -0برونعرایي
در شعر غنایي توجه به درو شاعر اهميت فراوا دارد .جواري ميگوید :آ گاه كه بشر
احسةاسات و آرزوهاي خود را سركود شده یافت و جوابي از بيرو دریافت نکرد ،به
سةوي درو گرایي رفت و از درو ریزش كرد و باع

بهوجودآمد نوعي از اشعار ،به

نام غنایي شد (ر.ک:جواري098 :0989،ن« .ازنظر فکري شعر حماسي بيرو گرا و آرماني
اسةت و شةعر غنایي درو گرا و سةوبگكتيو اسةت .زیرا مسائل عاطفي مطر ميشود و
عشقگراست نه عقلگرا» (شميسا091 :0984،ن.
از جمله شةيوههایي كه ميزا درو گرایي یا برو گرایي یک اثر را مشو

ميكند،

بسةامد ضةمایر اسةت .شعر غنایي ،از آ جهت كه به منِ شاعر اهميّت ميدهد و بسامد
تکرار ضةمایر اول شةو

مفرد در آ بااست .برعکس زبا حماسي كه سوم شو

اسةت و زبا تعليمي كه دوم شو

را مدنظر دارد« .زبا شعر غنایي كامال جنبه انفسي

دارد و بيشةتر از «من» شةاعر سةون ميگوید» (شةميسةا1 :0988،ن .ضمایر جمع هم به
همين ترتيب دسةتهبندي ميشةوند و «ما» نشانه زبا غنایي و «شما» نشانه زبا حماسي
به حساد ميآید (ر.ک :مشتاق مهر و همکارا 045 :0945،ن.
یافتههاي این پگوهش به استفاده حدودا بيش از  0811مرتبه از ضمایر «تو» و «شما»
(حدود چهل درصةدن در این كل منظومه اشاره دارد .این ميزا براي ضمایر «من» و «ما»
حدودا  811مرتبه (بيست و پنج درصدن است.
به صةدجا دروفا با تو دویي نيست

مبين صةورت كه صةةورت معنوي نيست

ز تةةو بةةوي وفةةا داري نةةيةةایةةد

تةةو آنةةي كةةز تةةو ایةةن یةةاري نةةيةةایةةد

شةةةمةةا اي قوم ،آخر شةةةرم داریةةد

خةةةدا و خةةةلةةةق را آزرم داریةةةد

شةةةمةا آن ةه از شةةةما آمد بکردید

كةةنةةو سةةةوي وطةةنگةةه بةةازگةةردیةةد
(نزاري001 ،094 ،75 ،80 :0940 ،ن
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بنابراین برونعرایي منظومه مذكور نيز از غلبه زبا حماسه حکایت دارد.
 -8جنسيت زبا
اصطال زبا زنانه یا زبا مردانه از سه منظر قابل بيا است:
الفن به اعتقاد شةةميسةةةا  :تفاوت گفتاري گویندگا از حي

جنسةةةيت كه در نقد

معاصر به آ پرداخته ميشود (ر.ک :شميسا990 :0984،ن.
دن ویگگيهاي زباني در یک اثر از سوي شوصيتهاي ز و مرد.
جن لطةةافةةت و نرمي بيةةا كةةه از آ بةةا عنوا زبةةا زنةةا یةةاد ميشةةةود (ر.ک:
محمدابراهيمي و همکارا 95 :0947،ن« .در منظومههاي غنایي یک نو لطف و رقّت و
زیبایي و گيرندگي زنانه مشةةهود ميشةةود كه درسةةت مقابل اشةةعار و گفتار پهلواني و
مردانه و با صةالبت اسةت كه از خواص منظومههاي حماسةي اسةت» (صورتعر:0908،
088ن.
بنابراین ،شةةعر و زبا غنایي به مقتعةةاي موقعيت ميتواند زبا را به سةةمت قطب
زنانه یا مردانه سةوق دهد .اگر در تمايد یا در گفتعوي معشةوق باشد ،قطب زنانه فعال
ميشةةةود و در وراي این موقعيت ،زبا به فرم قبلي بازميگردد .اما در زبا حماسةةةي
همواره قطب مردانه فعال اسةت .حتي شوصيتهاي ز بشکلي مردوار وصف ميشوند
و چنان ه پردهنشةين و منفعل باشند ،توضيح و تصویر زنانة آنها كمتر بيا ميشود .زبا
غنةایي در مردانةهترین حالت ممکن ،بشةةةکل عادي زبا  ،جریا دارد ،ولي براي قطب
زنانه ،از همة امکانات خود استفاده ميكند.
یافتههاي این پگوهش مؤیّد غلبه زبا مردانه در منظومة مذكوراسةةت .اگرچه این اثر
برخالف سةةنت شةةعر فارسةةي ،ز را موجودي كمالیافته و باوفا معرفي ميكند و او را
همسنگ با مردا ميداند:
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وفةةاي ز نةةعةةر اي مةةرد آخةةر

نةمةيجةنةبةةد دلةةت زیةةن درد آخر

ز مردانةةهوش بةةانعي بر او زد

كةةه از دود نةةفةةس ،آتةةش در او زد
(نزاري47 :0940،و801ن

امّا هم نا  ،به زنا از دید مردانه نعاه ميشةود .ازهر ،بانوي این داستا  ،اگرچه به
فرما برادرا و غسةةا سةةرفرود نميآورد و همواره موالفت خود با ازدواج اجباري را
اعالم ميكنةد؛ ولي هم نا  ،چهرة ز منفعل و خانهنشةةةين را دارد ،برخالف شةةةيرین
نظامي كه ز فعّال داستا است.
 -9تويل
در شةةعر غنایي ،بر خالف حماسةةه ،شةةاعر به جهت درو گرایي ،از دنياي درو الهام
ميگيرد .همين علت ،سبب ميشود تا شاعرغنایي آن ه را حس ميكند «بي كم و كاست
بيةا كند و راه براي تويل و دنياي بيرو محدود شةةةود» (ر.ک :جواري094 :0989،ن.
زرینكود شعر و زبا غنایي را «متأثّر از حس» ميداند و منشأ آ را درو بيا ميكند.
به همين جهت ،درمنظومههاي عاشةةقانه ،عرصةةة تويل و اغراقها را «تنگ» تصةةوركرده
است (ر.ک :زرینكود009 :0978،ن.
محدود بود تويل ،باع

محدود شةد اغراق هاي نمایشةةي و حماسةةه محور ميشود.

البته شةةاعر غنایي هم در برخي موارد ،براي بيا مسةةائل مرتبط با زیبایي معشةةوق ،از
مبالغه استفاده ميكند ،ولي بسامد آ بسيار محدود و اندک است.
بر اساس این پگوهش ،درمنظومة ازهر و مزهر نزاري حدباایي از تويل وجود دارد
و تمام صحنههاي جنگ ،مشحو از اغراقها و تويالت فراوا است:
بزد یةةک نعره و زد بر ميةةانش

زمةةانةةه خةوانةةد مةزهةةر پةةهلوانش

تنش یک نيمه بر روي زمين بود

دگر نيم از تنش بر پشةةةت زین بود
(نزاري090 :0940،ن
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عالوه بر این موارد ،توصةةةيفات دیعري نيز وجود دارد كه اغراق و تويل عنصةةةر
اصةلي آ اسةت .نمونة دیعر ،سفردریایي مزهر ،ماجراي انداختن وي به دریا و اتفاقات
جزیرة بتپرستا است:
وگر هم و شةةةمةا قومي درافتةةاد

نوسةةةتين روز خلعةتهةا فرسةةةتاد

دگر روز آ سةةةگ نفریننشةةةانةةه

زنةةد بر هر یکي صةةةةد تةةازیةةانةةه

كةنةةد روز دوم هةم این عالمةةت

بةةعةةيرد خو ماروحةةا تمةةامةةت

ز خو  ،لوتي بةه دریةا برفشةةةانند

دگةر ،بةةاقي بةةه بةةاا برفشةةةةاننةةد

چو شةةد روز سةةيوم مشةةتي ثعابين

كشةةةنةد آ خسةةةتعا را بر عقابين

بةه پيش بت همه شةةةب در نمازند

صةةباحي را كباد از مرده سةةازند....
(هما 981 :ن

این موارد در منظومههاي حماسي پيش از نزاري هم بسيار نادر است و براین اساس
با زبا حماسه بيشتر سازگاري دارد.
 -0بسامد پایين حعور زنا و دخترا
در ادد حماسةي ،زنا  ،تنها پردهنشةيناني هستند كه یا منفعل هستند و یا بسيار كم دیده
ميشةةةوند .زناني مانند :گردآفرید ،فرنعيس ،هما و جز آنها ،در مقایسةةةه با حعةةةور و
نقشآفریني مردا  ،بسةيار كمرنگ هستند .در عرفا نيز بسيار بندرت ،حعور زنا دیده
ميشةود .اما زبا و شةعر غنایي مشةحو از وجود فعال و پررنگ زنا است ،زناني كه
حتي اگر به مقدار كم هم در روند ماجرا و اشعار باشند؛ باز ،تأثيرگذاري باایي دارند.
در منظومه ازهر و مزهر زناني نظير ازهر ،مادر مزهر ،دختراصةةفر ،صةةفيه و غيره در
صةةحنه هسةةتند؛ ولي هيچكدام نقش مؤثّر و فعالي ندارند .درمقابل ،مرداني نظير :مزهر،
غسةا  ،عنبسه ،شيبه ،هليل ،اميردمشق ،عوف عروه ،صمصام ،ميمو ارقم ،اصبع و غيره
نقش كاربردي و مهم دارند.
ازنظر محتوایي نيز منظومه ازهر و مزهر نزاري به زبا حماسه نزدیکتر است.
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 -7نتيجهگيری
براي مطالعه زبا یک اثر باید كليه شاخصههاي آوایي ،بالغي ،وانگاني و محتوایي آ را
بررسةةي كرد .نتایج این پگوهش با بررسةةي اسةةنادي-كتابوانهاي و تحليل آماري دادهها
براساس نظریه صورتگرایا به این شر است:
-0در زمينه وز عروضةةي (هزج مسةةدس مقصةةورن و جنسةةيت (غنایين وانگا
منظومه ازهر و مزهر نزاري تابع زبا غنایي است.
 -8ازنظر ردیف ،واجآرایي ،فرآینةةدهةةاي واجي ،شةةةاخصةةةههةةاي بالغي و ادبي،
محسةوس بود و تأثيرگذاري وانگا و شاخصههاي محتوایي به زبا حماسه نزدیکتر
اسةةت .ردیف در این اثر كم و سةةاده ،بسةةامد آواهاي انفااري ،توفيف و تشةةدیدها
بااست.
 -9شةاخصةههاي بالغي نيز به ترتيب اغراق ،تشةبيه محسةوس و مفصّل و استعاره
مصرحه بيشترین استفاده را دارند.
 -0وانگا در این اثر ،عمدتاً ،محسةوسات هستند و تأثيرگذاري وانگا حماسي به
جهت ابدا و استفادة باا بااست.
 -5شةاخصههاي محتوایي نظير :برونعرایي (افزایش ضمایر «تو» و «شما»ن ،جنسيت
مردانه زبا  ،حعور كمرنگ زنا و تويل بااي توصيفات ،با قواعد زبا حماسه برابري
ميكند .براساس آن ه بيا شد ،زبا این منظومه بهاختصار به شر زیر است:
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جدول  -9نتایج اختصاري پگوهش
ردیف

ویگگي

زبا غنایي

شاخصههاي آوایي و 0

وز عروضي



موسيقایي

8

ردیف

9

واجآرایي

0

فرآیندهاي واجي

شاخصههاي بالغي و 5

اغةةراق ،تشةةةبيةةه،

ادبي

استعاره وغيره

شاخصههاي وانگاني

1

محسوس یا معقول

7

جنسيت

8

كةةةيةةةفةةةيةةةت و

زبا حماسي









تأثيرگذاري
شاخصههاي محتوایي

4

برونعرایي ،جنسيت



مردانه زبا  ،تويلي
بود  ،بسةةةامةد كم
زنا

منابع
الف) کتابها
 .0احمدي ،بابک (0981ن ،ساختار و تأویل متن ،چ .4تهرا  :مركز.
 .8بايبوردي ،چنعيز غالمعلي (0971ن ،زندگي و آثار نزاري ،ترجمه مهناز صةةدري،
تهرا  :علمي.
 .9پارسةاپور ،زهرا (0989ن ،مقایسةه زبا غنایي و حماسي با تکيه بر خسرو وشيرین و
اسکندرنامه نظامي ،تهرا  :دانشعاه تهرا .
 .0جواري ،محمدحسين (0989ن ،انوا ادبي ،تبریز :یاس نبي.
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 .5حقشناس ،عليمحمد (0970ن ،آواشناسي(فونتيکن ،تهرا  :آگاه.
 .1حميدیا  ،سعيد (0989ن ،درآمدي بر اندیشه و هنرفردوسي ،چ ،8تهرا  :ناهيد.
 .7خالقي مطلق ،جالل (0980ن ،نعاهي به هزاربيت دقيقي و سةناش با سون فردوسي،
در كتاد سونهاي دیرینه ،بهكوشش علي دهباشي ،تهرا  :افکار.
 .8رستعارفسایي ،منصور(0959ن ،تصویرآفریني در شاهنامه ،شيراز :دانشعاه شيراز.
 .4زرینكود ،عبدالحسين (0978ن ،شعر بيدروغ شعر بينقاد ،چ ،0تهرا  :ني.
 .01سةةةعدي ،مصةةةلحالدّین (0980ن ،كلّيّات ،به اهتمام محمدعلي فروغي ،چ دوازدهم،
تهرا  :اميركبير.
 .00شفيعي كدكني ،محمدرضا (0984ن .صورخيال در شعرفارسي ،چ ،08تهرا  :آگاه.
 .08شميسا ،سيروس (0988ن ،كليات سبکشناسي ،چ ،9تهرا  :ميترا.
0984( _________ .09ن ،انوا ادبي ،چ ،5تهرا  :ميترا.
 .00صفا ،ذبيحاهلل (  0978ن ،تاریخ ادبيات در ایرا  ،تهرا  :فردوس.
 .05صةفوي،كورش (0989ن .از زبانشةناسي به ادبيات ،نظم ،تهرا  :پگوهشعاه فرهنگ و
هنر اسالمي.
 .01صورتعر ،لطفعلي (0908ن ،منظومههاي غنایي ایرا  ،چ ،8تهرا  :ابنسينا.
 .07مدرسي ،حسين (0980ن ،فرهنگ كاربردي اوزا شعر فارسي ،تهرا  :سمت.
 .08نزاري قهسةةةتاني (0940ن ،مثنوي ازهر و مزهر ،بهكوشةةةش محمود رفيعي ،تهرا :
هيرمند.
 .04نقوي ،نقيب (0980ن ،شةکوه سرود (بررسي موسيقي شعر در شاهنامه فردوسي بر
پایه قافيه و ردیفن ،مشهد :دانشعاه فردوسي مشهد.
ب) مقالهها
 .0بهادري ،محمدجليل و شيري ،علي اكبر(0948ن« ،نقش و كاركرد آواها در شعرفارسي
(با بررسي شعرحافظن» ،زیباشناسي ادبي ،دوره ،0ش ،07ص

.007-80
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 .8پویا  ،مايد (0940ن« ،سبکشناسي آوایي شعر حافظ شيرازي با توجه به دیدگاههاي
موریس گرامو » ،بهارادد ،س ،5ش ،9ص

.05-94

 .9ذاكري ،گيتا و همکارا (0941ن« ،آوا و معنا در شةاهنامه» ،ماله شعرپگوهي (بوستا
اددن ،س ،4ش ،0بهار ،پياپي ،90ص

.081-48

 .0رحيمي ،سةةيدمهدي و همکارا (0947ن« ،تحليل سةةبکي ایة نحوي منظومه ازهر و
مزهر نزاري قهسةتاني»  ،دوفصةلنامه علمي و پگوهشي مطالعات زباني و بالغي ،س،4
ش ،08پایيز و زمستا  ،ص

.040 -015

 .5شهبازي ،اصغر و ملک ثابت ،مهدي(0941ن« ،العوي بررسي زبا حماسي» ،فصلنامه
علمي-پگوهشي پگوهش زبا و ادبيات فارسي ،ش ،80بهار ،ص
 .1مشةتاق مهر ،رحما و سةردار بافکر (0945ن« ،شاخ

.074-009

هاي صوري و محتوایي ادد

غنایي» ،پگوهشةنامه ادد غنایي دانشةعاه سةيستا و بلوچستا  ،س ،00ش ،81بهار و
تابستا  ،ص

.88-0

 .7ناتل خانلري ،پرویز (0907ن ،زبا شةةعر ،ماله سةةون ،دوره  ،08آبا  ،ص ة

-808

.858
ج) پایاننامه
 .0محمدابراهيمي ،آسةةةيه و همکارا (0947ن ،تبيين زبا غنایي در منظومه خسةةةرو
وشةيرین نظامي و نظایرآ  ،رسةاله دكترا ،به راهنماي :دكتر حسين آقاحسيني دهاقاني،
دانشعاه اصفها  :دانشکده ادبيات و علوم انساني.
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