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شناسی نظم و نثر فارسی نشریه علمی سبک   
 (بهار ادب) 

 چکیده:
قرن ـشـشم هجري یکی از ادوار مهم در ـشعر و ادب فارـسی محـسوب میـشود. در زمینه و هدف: 

این قرن ســـه مکتب شـــعري خراســـانی، بینابین و آذربایجانی رواج دارند و یکی از معروفترین  
ـشناـسی اـشعار اـست. در این مقاله به بررـسی ـسبکـشاعران مکتب آذربایجانی، مجیرالدین بیلقانی  

 او از سه منظر فکري، زبانی و ادبی پرداخته شده است. 
اس مطالعات کتابخانه  روش مطالعه: یفیاین مقاله براـس یوة توـص ده -اي و به ـش تحلیلی انجام ـش

 است. 
نژاد در آنجا حبشی  ابوالمکارم مجیرالدین بیلقانی از مردم بیلقان بوده که گویا از مادري  ها:یافته

ت.  م اـس ـش بک آذربایجانی در نیمۀ اول قرن ـش تۀ ـس اعران طرازاول و برجـس به دنیا آمد. وي از ـش
ــاید، غزلیات، رباعیات و ترکیبدیوان پنج ــحون از قص ــیوا هزار بیتی وي مش بندهایی لطیف و ش

لم ت ولی این نکته مـس ت نیـس عار وي از زندگانی وي اطالعاتی در دـس تند. در اـش ت که   هـس اـس
تحـصیالت ادبی و ـشعري خود را نزد خاقانی انجام داده اـست. برخی ادیبان سبک او را تقلیدي از 

 سبک فرخی و منوچهري (خصوصاً در قصاید) میدانند. 
بند مجیر در سرودن انواع شعر از جمله قصیده، غزل، قطعه، ملمع، شکوائیه، ترکیب  گیري:نتیجه

سرایی است. از نظر فکري، اشعار مدحیه، و رباعی مهارت داشته، اما مهارت اصلی وي در قصیده
هجویه و شکوائیه و فخریه از ویژگیهاي شعر اوست. از منظر زبانی، در اشعار او لغات عربی و ترکی  

نی دیده میشوند. همچنین اشعار او مملو از ترکیبات خاصی در وصف عناصر آسمانی است  فراوا
هاي علم  که معموالً با عدد همراه هستند و معناي مجازي و استعاري و کنایی دارند. از شاخه

هاي شعري وي حسی هستند  بیان، تشبیه و کنایه در اشعارش نمود بیشتري دارد. اکثر استعاره
صرحۀ مجرده بیشترین بسامد را از بین انواع استعاره داراست. کنایه از فعل و از نوع  و استعارة م 

 .ایما پربسامدترین نوع کنایه در اشعار مجیر است

 1399بهمن  04 :دریافت تاریخ   
 1399اسفند   06:   داوري تاریخ   
 1399اسفند  17: اصالح تاریخ   
 1400اردیبهشت    05: پذیرش تاریخ   
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The sixth century AH is one of the most 
important periods in Persian poetry and literature. In this century, three schools 
of poetry: Khorasani, Binabin and Azerbaijani are prevalent and one of the most 
famous poets of the Azerbaijani school is Mujir al-Din Bilqani. This article 
examines the stylistics of his poems from three perspectives: intellectual, 
linguistic and literary. 
METHODOLOGY: This article is based on library studies and has been done in a 
descriptive-analytical manner. 
FINDINGS: Abolmakarem Mojir al-Din Bilqani was one of the people of Bilqan 
who was apparently born to an Abyssinian mother. He is one of the leading and 
prominent poets of the Azerbaijani style in the first half of the sixth century. His 
٥٬٠٠٠-bit divan is full of poems, lyric poems, quatrains and delicate 
compositions. There is no information about his life in his poems, but it is 
certain that he studied literature and poetry with Khaghani. Some writers 
consider his style to be an imitation of Farrokhi and Manouchehri (especially in 
poems). 
CONCLUSION: Mujir is skilled in composing various types of poems such as ode, 
sonnet, piece, melody, complaint, composition and quatrain, but his main skill 
is in composing ode. Intellectually, the poems of praise, satire, and pride are 
the features of his poetry. In particular, the sale of bounties, the reference to 
various sciences and various allusions to his poetry need to be explained and 
interpreted. Linguistically, there are many Arabic and Turkish words in his 
poems. His poems are also full of special combinations in the description of 
celestial elements, which are usually accompanied by numbers and have a 
virtual, metaphorical and ironic meaning. Among the branches of the science 
of expression, simile and irony are more prominent in his poems. Most of 
Meccan's metaphors are non-superfluous, and this is due to Mujir's special 
attention to the diagnostic industry. The irony of the verb and the type of ima 
is the most frequent type of irony in Mujir's poems. 
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 مقدمه 
هاي تاریخ ادب فارسی است. شمیسا معتقد است در قرن ششم، سه مکتب شعري قرن ششم یکی از پربارترین دوره 

-ک خراسانی، سبک آذربایجانی و سبک جدید بینابین یا سبک عهد سلجوقی (سبکاست: سبدر ایران رایج بوده 
). خراسان، اصفهان و ارّان از مراکز اصلی شعر و ادب در این عصر بشمار میروند و 107شناسی شعر، شمیسا: ص  

 شعر ارّانی بدلیل مختصات خاص خود، سبکی جداگانه تلقی میشود که به سبک آذربایجانی معروف است.  
آور آذربایجان در نیمۀ اول قرن ششم هجري ابوالمکارم مجیرالدین بیلقانی از توابع شروان از شاعران معروف و زبان

ها و اشعار او بدین مطلب اشارتی نرفته است. از آغاز زندگی و تولد او اطالع دقیقی در دست نیست، زیرا در تذکره
آید مولد و وطن ها و اشعار خود او برمیز کتب تاریخ و تذکرهاست، ولیکن در زادگاه وي خالفی نیست، چنانچه ا

). «لقب شعري وي که 1285وي شهر بیلقان از توابع شروان بوده است (مفاخر آذربایجان، عقیقی بخشایشی: ص  
با همین عنوان یاد  را  او  نیز  او بوده است، در اشعار وي «مجیر» است. معاصرانش  یا اسم  از لقب  ظاهراً ماخوذ 

 ).721: ص 2 اند» (تاریخ ادبیات در ایران، صفا، جردهک
، ابوالمکارم و در دیوان  دانشمندان آذربایجانالشعرا، کنیۀ وي را ابوالمعالی و در کتاب  محمدآبادي به نقل از سفینه

خطی علی پاشا، املح الکالم، ملک الکالم و المعانی و در نسخۀ موزة بریتانیا «افضل المتکلمین» و در نسخۀ کتابخانۀ 
آمده که از طرف اتابک   الشعراسفینهملی تبریز «افصح الشعرا» و «املح الفصحا» خوانده شده است و همچنین در  

). مجیر در دیوانش، مادرش را ارمنی 4یافت (مقدمۀ محمدآبادي بر دیوان مجیر: ص    الشعراییایلدگز لقب ملک
 معرفی میکند:  

 )، 140تر که ارمنیی بود مادرم ( وین طرفه  اند/طفالن طبع من به صفت ترك چهره
 ). 578نژاد میداند (سخن و سخنوران، فروزانفر: ص اما فروزانفر مادرش را حبشی 

بن طغرل سلجوقی بوده و عاقبت به اتابکان آذربایجان پیوسته و اتابیک جهان دربار ارسالنمجیر مدتی از شاعران  
ارسالن و ابوبکر محمد را مدح گفته و چندي ازجانب ایشان در اصفهان جزو کارگران دیوان بوده و با  پهلوان و قزل 

) و همچنین فروزانفر  107یسی: ص  شاعران اصفهان مهاجات داشته (تاریخ نظم و نثر در ایران و زبان فارسی، نف
الدین ارسالن که آغاز و انجام و محل حکمرانی وي به گفته از سالطین معاصر مجیر، سیف  سخن و سخنوراندر  

اي در ستایش او پرداخته، هنوز  الدین داراي دربند میباشد که خاقانی قصیدهتحقق نپیوست و ظاهراً همان سیف
لدین رفته زیرا آغاز و انجام شهریاري ممدوج نیز مجهول اام وقت به نزد سیفبه تحقیق روشن نیست که مجیر کد

 ). 579است. (سخن و سخنوران، فروزانفر: ص 
مانده از اشعار او میداند و معتقد است مضامین او از مضامین نفیسی، کاملترین نمونۀ سبک شعراي عراقی را برجاي 

تکی نزدیکتر است (تاریخ نظم و نثر در ایران و زبان فارسی، نفیسی:  ظهیر فاریابی دقیقتر و به مضامین اثیر اخسی
تري دارد و  ). همچنین در اشعار او اثر سبک خاقانی تا حدي مشهود است، منتهی اوالً مجیر سخنی ساده107ص 

هد و ثالثاً نظیر استاد خود را در ایجاد ترکیبات بدیع و معانی دقیق نشان دگاه نتوانسته است قدرت کمثانیًا هیچ
اي از قصاید او را در همان مسیر عادي و طریقۀ اثر این اقتفا در همۀ قصاید او آشکار نیست، بلکه مجیر را در پاره

 ). 723: ص 2 معتاد شعر و زبان فارسی در اواخر قرن ششم مشاهده میکنیم (تاریخ ادبیات در ایران، صفا، ج
 شناسی و در سه سطح فکري، زبانی و ادبی بررسی و تحلیل میشود. سبک  در این مقاله، اشعار مجیر بیلقانی از منظر

 
 



 1-22 صص ،72 پیاپی  شماره ،15 دوره ،1401   اردیبهشت ؛)ادب  بهار(فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 4

 بحث و بررسی 
 نگاهی به قالبهاي شعري دیوان مجیرالدین بیلقانی 

بند و رباعی است ، قطعه، ملمع، ترکیب1بیت، در قالبهاي قصیده، غزل، شکوائیه  5469دیوان مجیر بیلقانی شامل  
 تشکیل میدهد.که قسمت اعظم آن را قصاید 

 
 جدول قالبهاي شعري مورداستفاده در دیوان مجیر بیلقانی

 رباعی بند ترکیب ملمع  قطعه شکوائیه  غزل  قصیده قالب 
 149 24 52 86 40 77 83 تعداد

تعداد 
 بیت

3059 504 448 620 255 285 298 

 %44/5 %21/5 %66/4 %33/11 %19/8 %21/9 %93/55 درصد
 

سرایی و درعینحال دوران پایان آن میداند و در جاي دیگري شاعران این را زمان اوج قصیدهغالمرضایی قرن ششم  
سرایی، به مضامین زهدآمیز قرن را به دو دستۀ شاعران مداح و شاعرانی که بعلت نرسیدن به توقعات خود در مدیحه

). مجیر را  104و    99مرضایی: صص  شناسی شعر پارسی از رودکی تا شاملو، غالاند تقسیم میکند (سبکروي آورده
میتوان در گروه دوم قرار داد، زیرا قصاید مجیر به دو دسته قابل تقسیم هستند: یکی قصایدي که در موضوع مدح 

به دستۀ دوم دارند و دستۀ دوم، قصایدي که در موضوع زهد و موعظه هستند و از نظر آماري بسامد بیشتري نسبت
است «ازجهت لفظ و معنی، سست و   -خاقانی-ه دوم وي را که در جواب قصاید استاد هستند. فروزانفر قصاید گرو

 ). 580نمک و اکثر بر ضعف تعلیل و سوءتعبیر مشتمل» میداند (سخن و سخنوران، فروزانفر: ص بی
هاي سبکی ِمکتب آذربایجانی است. طوالنی شدن قصاید و تمایل شاعران به تجدید مطلع، یکی دیگر از شاخصه

لبته در دیوان مجیر، قصایدي وجود دارند که چندین بار در آنها تجدید مطلع صورت گرفته، اما مصحح آنها را از  ا
/   19  و  18/ قصاید    17و    16و    15گذاري کرده است (قصاید  شماره  هم جدا کرده و در ذیل یک قصیدة مجزا

و   66/ قصاید    64و    63/ قصاید    49و    48ید / قصا  46و    45و    44/ قصاید    27و   26و    25/ قصاید  24و    23قصاید  
 ).81و  80/ قصاید  77و  76/ قصاید  74و  73/ قصاید   70و  69/ قصاید   67و  67

که تغزل قصاید است که از آن جدا -شاعران قرن ششم در تحول غزل گامی بلند برداشتند و این قالب شعري را  
اطف درونی شاعر درآوردند. غالمرضایی علت توجه  در خدمت بیان عواطف شخصی و توصیف احوال و عو  -شده

شاعران این عصر به غزل را در دو نکته میداند: نخست اینکه شعر فارسی تا قرن ششم، بیشتر شعري است درباري 
سرا و خارج شدن شعر از دربار، اعتنایی به شاعران مدیحهو قالب مناسب با آن قصیده است، اما در قرن ششم با بی

اي بیان عواطف شخصی خود فرصتی یافتند و بتدریج قصیده از رونق افتاد و غزل جاي آن را گرفت.  شاعران بر
آوري و سلحشوري است و قصاید پرهیمنۀ آن عصر با دیگر اینکه روح حاکم در دوران سامانی و غزنوي، روح جنگ

ذهبی جاي آن روحیه را گرفته این روحیه سازگار است، حال آنکه در قرن ششم، عرفان و تصوف و غلبۀ تعصبات م
شناسی شعر پارسی از رودکی تا شاملو، غالمرضایی: اند (سبکاست و درنتیجه شاعران بتدریج به غزل توجه کرده

 
موضوع . شکوائیه نامی است که مصحح دیوان، به این بخش از دیوان مجیر داده است. اشعار این بخش در اصل همگی غزل هستند که چون  1

 بندي کردیم. آنها شامل شکایت است، مصصح آنها را در بخشی جداگانه به این نام آورده است و ما نیز بر همین شکل، این اشعار را دسته
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). غزلیات مجیر بعد از قصاید و قطعات در جایگاه سوم از نظر آماري قرار میگیرند و آنها را میتوان 101-100صص  
 مدحی و تغزالت تقسیم کرد. به سه دستۀ عاشقانه، غزلیات

موضوع اغلب قطعات مجیر، مدح و طلب است. از سوي دیگر اگرچه قالب قطعه بهترین جوالنگاه هجو و ذم است، 
مجیر بسیار کم از این امر استفاده کرده و در معدود قطعات هجوي خود، عفت کالم را رعایت کرده است. مجیر در 

درمیان، از ابیات عربی ار منظمی استفاده میکند؛ به این ترتیب که بصورت یک ملمعات خود در اکثر موارد، از ساخت
یک مصرع   19آورد و تنها در ملمع شمارة  و فارسی استفاده میکند یا در میان دو بیت فارسی، یک بیت عربی می 

ه هستند. عربی و مصرعی فارسی آورده است. بیشتر ملمعات وي در موضوع مدح هستند و در رتبۀ بعدي عاشقان
 باشی موجود در سبک خراسانی تنها در ملمعات مجیر دیده میشود:طلبی و خوشعشرت

 ) 350(  قُم اسقنی الخمر فقد قام خطیب السحر یا قمراً مقامراً ملکت قلب القمر
 ).138-135صص:  55بیت سروده است (قصیدة شمارة  55اي به زبان عربی در بر ملمعات، مجیر قصیدهعالوه

اند، در اصل بند آمدهبندهاي مجیر مرثیه است، اما بیشتر اشعاري که در ذیل عنوان ترکیباکثر ترکیبموضوع  
همه بر یک وزن   7الی    1بندهاي  گذاریهاي این اشعار نیز صحیح نیستند، ترکیببند هستند. بعالوه شمارهترجیع

الدین ا به نام یا لقب ممدوح، نصره(رمل مثمن مخبون محذوف) و یک موضوع (مدح) هستند و در تمامی بنده
شماره داراي  ولی  است،  بند  ده  بند  هر  ابیات  تعداد  بعالوه  است،  شده  اشاره  هستند. پهلوان  متفاوتی  هاي 

نیز همگی در یک وزن (مضارع مثمن اخرب مکفوف مقصور) و یک موضوع (مرثیه)    12الی    8بندهاي شمارة  ترکیب
بند، بند هستند نه ترکیب، ترجیع16الی    13بندهاي شمارة  یت است. ترکیبب  10هستند و تعداد ابیات هر بند  

بند هستند، بندها هم در حقیقت یک ترجیعزیرا در آنها بیتی در فواصل عیناً تکرار شده است. همچنین این ترجیع
بندهاي  رکیبمحذوف) و هم موضوع آنها (مرثیه) یکی است. ت-زیرا هم وزن همۀ آنها (خفیف مسدس مخبون مقصور

بند هستند، زیرا بیت ترجیع یکسانی در فواصل تکرار شده است، ثانیا همۀ آنها نیز اوالً ترجیع  23الی    17شمارة  
 اند.بند هستند؛ زیرا همگی در وزن مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف (مقصور) سروده شدهدر حقیقت یک ترجیع

قرن ششم از نظر فکري، در اوج روند تکامل شعري قرن ششم  شمیسا معتقد است مختصات شعري  سطح فکري:  
- 134  شناسی شعر، شمیسا: صصقرار دارد و تحول شگرفی را در مقایسه با سبک خراسانی نشان میدهد (سبک 

 ). در ذیل موضوعات موجود در دیوان مجیر بیلقانی با تعیین بسامد هر موضوع آمده است:135
اطالعات   مدح  موضوعات 

 علمی 
هجو و   مفاخره  زهدیات شکوائیه  اخالقیات

 هزل
 %81/1 %19/1 %77/5 %7 %10 %17 %55 درصد

تشکیل میدهد، عالوهمدح:   با موضوع مدح  قصایدي  را  اشعار مجیر  بیشترین  آماري  در از منظر  قصاید، وي  بر 
قویترین اشعار او را همین قصاید  غزلیات نیز از موضوع مدح استفاده کرده است. از سوي دیگر از منظر نقد ادبی،  

پرداز میداند که «در خدمت شهریاران و امیران عهد، مدحی تشکیل میدهد. فروزانفر نیز مجیر را از شعراي مدح 
اند و ازاینرو میتوان دانست که فکر و اندیشۀ او پیوسته بدین متوجه بوده است که  روز گذاشته و نانی بدست آورده

گوید و نیز برحسب رضاي او رفتار کند تا خاطر او بدست آرد و به نامی و نانی دست   بر وفق میل ممدوح سخن
یابد» اما وي را در مقایسه با دیگر شاعران مداح، داراي ویژگی و تفاوتی خاص میداند، اینکه وي «در اشعار خود  

با   او را  از ممدوحان آن است که  او  همۀ فضائل، همتاي  بصراحت تقاضاي صلت کمتر میکند و بیشتر خواهش 
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سرایی دیگران نشمرند و قدر او را که در سخن شیوة نو دارد، بشناسند و از اینجا شاید بتوان گفت که نظر او در مدح 
 ). 583-582کسب شهرت بوده و به جمع مال چندان نظر نداشته است» (سخن و سخنوران، فروزانفر: صص 

الدین جهان پهلوان محمدبن ایلدگز ه.ق) و نصره-568دین ایلدگز ( المجیر به دربار اتابکان آذربایجان یعنی «شمس
قزل   581-568(  و  عثمانه.ق)  ( ارسالن  ایلدگز  عالوه  587-581بن  و  داشته  اختصاص  از ه.ق)  مدایحی  آن  بر 

الدین ارسالن نامی که گویا صاحب دربند بوده است ه.ق) و سیف  571-55بن طغرل سلجوقی ( الدین ارسالنرکن
مجیر از تمامی عناصر طبیعی   ).722-721  : صص2  دیوان او دیده میشود (تاریخ ادبیات در ایران، صفا، ج  هم در

 است:و انواع تلمیحات، براي مدح ممدوحان و جلب رضایت خاطر ممدوحان استفاده کرده 
 )15آسا ( کن است از نفس مسیحکه مرده زنده    قدردم، خسرو سلیمانشه مسیح
 )160تو از رمح اژدها سازي گر او کرد از عصا ثعبان (    معجز موسی که اندر آتش حملهتو داري 

 ) 184صد ره به زیر سایۀ عدلت درآمده (     سلطان یکسواره که خورشید نام اوست
 )310که در فضل و هنر جز صدر سلطان را نمیشاید (     خداوندم ظهیرالدین، ادام اهللا ایامه

به علوم گوناگون در شعر، از جمله ویژگیهاي سبکی اشعار قرن ششم محسوب میشود» «اشاره  اطالعات علمی:  
). اطالع مجیر از فنون ادب و اکثر علوم مسلم و آثار او در اشعارش پدیدار  177شناسی شعر، شمیسا: ص  (سبک 

نیز میکند و   است و ازآنجاکه وي شاگرد خاقانی بوده، در وارد ساختن اطالعات علمی در اشعارش تا حدي تکلف
آنچه باعث دشواري اشعار مجیر شده است، در درجۀ نخست، اشاره و استفاده از اطالعات علوم مختلف در اشعار 

 است که در میان آنها اصطالحات نجوم بسامد بیشتري دارد:
حکمیست  )، مجره، نامۀ  33)، کرد سعدان فلک در طالع خویش قران ( 4که برج طالع من خوشه بود در مبدأ (   نجوم:

)، از آن سبب که اسد جاي اوج بهرام 124)، ذاتش ز رفعت در جهان با مشتري دارد قران ( 106النعش ( با بنات
)، نمیرسند 316به دست فکر کند عقدة ذنب الحل (   )،290)، تو شمس و خانۀ گردون رواق تست اسد ( 290است ( 

)، بر تیر تو نسر چرخ پر عرضه کند 379ك؟ ( )، با مشتري امید که دارد قران خا316بهم جرم مشتري و زحل ( 
)، که خون دهد  24)، مگر که درخور تریاقها شوي چو سداب ( 2هلیلۀ سیه از بهر آفت سودا (   طب:   ) و.../399( 

)، کو تب دلها ببست زان لب شکرفشان 140)، مزکوم سر گرفته و من گوي عنبرم ( 26عنب ار دفع خون کند عناب ( 
)، زایل نشود به قرص 253)، اگر زیادت خون خواب آورد، پس چیست... ( 240کر بستی ()، رگ جانش به گلش169( 

زنان نرد دغا باختن آغاز کنند )، کم5) و.../ نرد و شطرنج: عمر تو بدباز و نرد آشفته و گردون دغا ( 306ریوند ( 
طریق   موسیقی:  و.../)  286ات ( داده راي او وزیر آسمان را شاه م  )،269)، مهرة عمر همه در ششدر قهر اوفتاد ( 74( 

)، نیست یک زخمه بر رباب زده 267)، خروش بربط و بانگ سرود و نالۀ چنگ ( 16گري میکند به زخمه ادا ( کاسه
)، صفر 57عمر تو وراي عدد جذر اصم باد (   ریاضیات:و... /    )،380)، ناهید در عزاي تو بربط شکن شده ( 373( 

)، کاندر حساب صفر به جاي 75)، آنکه با حشمت او کم ز کم آید گه عقد ( 72بنگارند در اعداد لیکن نشمرند ( 
)، ملک موروثش دو ثلث از ربع مسکون 30)، و.../ جغرافی: مالک شش جهت، عاقلۀ هفت اقلیم ( 84رقم نهند ( 

) 279)، ربع خاکی سر به سر وحشت گرفت ( 117)، بحر که هفت بود ازو همچو بهشت هشت شد ( 65اند ( کرده
)، کآغاز هر سخن 7)، نفس او چون عقل کلی از نقیضتها جدا ( 1که عقل کل به دو منزل نمیرسد انجا (   فلسفه:./  و..

 ) و... 161)، که شد بر طالع سعدت دلیل و حجت و برهان ( 83ز حدوث و قدم نهند ( 
اما نسبتاخالقیات:   با مدح بسیار کمند  موضوعات بسامد    به سایراخالقیات در دیوان مجیر، گرچه در مقایسه 

)، جان بده در  9باالیی دارند و آنها را میتوان به دو دستۀ پندهاي زاهدانه مانند: عزلت به نقد وجود از روزگار بخر ( 



 7/  دیوان «مجیرالدین بیلقانی» شناسیبررسی سبک

 

)، در این نشیب، قناعت گزین جعفروار 27)، رخش امل مساز که ایام توسن است ( 6پاي شرع و پایۀ شرع آن تست ( 
)، مباش همدم کس 405)، با این همه هم به نیکویی غره مشو ( 139ست ( )، زهر زمانه به قناعت توان شک 21( 

) و پندهاي مربوط به شاهان و بزرگان تقسیم  402)، از کردة بد چه چشم نیکی دارید ( 105چون دم تو یافت صفا ( 
ن )، نکویی ک311)، بر عادت قدیم به انصاف و عدل کوش ( 38کرد: بر زمین عدل عمر کن که زمین دار فناست ( 

) 302)، که میر و شه کسی باشد که عالم را نگه دارد ( 311)، تو اندر جهان فرش نیکی بگستر (289در عالم (   شها
 و...

کوب، انحرافاتی که در جامعۀ قرن ششم بین امرا و وزراء تا عامۀ مردم شیوع پیدا کرده بود و رواج زرینشکوائیه: 
 تی و بدبینی مردم و شعرا میداند که در شعر شاعران انعکاس یافته ظلم و ستم و ناامنی این دوران را باعث نارضای

زرین فارسی،  شعر  در  (سیري  شکوائیه33کوب: ص  است  نوع شخصی  ).  از  بیشتر  مجیر،  اشعار  در  موجود  هاي 
کنند )، مرا به صحبت ناجنس می141)، باز محنت زدة دورانم ( 14هستند: ز دار ملک جهان روي درکشید وفا ( 

)،  256)، ثبات نیست جهان را به ناخوشی و خوشی ( 254)، حال دل فلک چو فلک نیک برهم است ( 252عذاب ( 
)، یک ذره مهر در  261)، بتر از اندوه فرقت هیچ دردي هست، نیست (260دمی خوش بر همه عالم حرام است ( 

)، نیست  264تان چیست ( )، بدتر از فراق دوس263)، دلها ز غم بسوخت مگر خرمی بمرد ( 263ایام مانده نیست ( 
 ) و...273روزي که نیستم دلتنگ ( 

سدة ششم یکی از دوران پربسامد توجه به زهدیات است و «هدف از شعر و شاعري در :  عرفان ابتداییزهدیات:  
هاي پیشتر صله گرفتن است و ازآنجاکه گاهی از صالت کالن محمودي خبري نیست،  این دوره هم مانند دوره

ع دیگر شعر از جمله غزل نیز توجه مییابند و یا در اعراض از دنیا و دنائت مداحی داد سخن میدهند شاعران به انوا
) و نوعی عرفان نزدیک به شرع 173شناسی شعر، شمیسا: ص  عرفانی در شعر پیدا میشود (سبکو مضامین شبه

 ). 135 از نوع عرفان سنایی در اشعار این مکتب دیده میشود (همان: ص
). فروزانفر، 7-6است (مقدمۀ دیوان: صص    ي معتقد است مجیر در پایان عمر به تصوف و عرفان روي آوردهمحمدآباد

تصوف او را مانند «ظاهربینان که در بدایت تصوفند» میداند که «به عزلت و انقطاع از خلق میخواند» و «نظر او به  
تقد است تصوف مجیرالدین (اگر تصنعی نباشد) ظواهر متوجه است و به حقیقت و مغز تصوف کمتر نظر دارد» و مع

به تصوف عمومی که بویژه در قرن دوم و سوم عهد تیموریان تا بدین عهد مغول بوده، نزدیک است و در حقیقت 
 ). 583-582«سلوك زاهدانه» در فکر او مؤثر افتاده است (سخن و سخنوران، فروزانفر: صص 

)، تا کی ز خطۀ خوف 5( ، تا تو از هستی خود، خود را نگردانی رها ...)2ز راحت آنچه درین منزل است جز عزلت ( 
)، عزلت به نقد  9)، طفلی ز بار رضا یکره دوتا شو و بس ( 9)، ملک رجا طلبی بر خوف پاي بنه ( 9آیی به صف رجا ( 

فقر پادشاست )، ما را چه غم چو بر دل ما  24)، بساز حجرة وحدت در این مضیق خراب ( 9وجود از روزگار بخر ( 
)، دیدم که ملک فقر  102)، فتاده پرتو خورشید فقر بر دیوار ( 59)، علم و کسوت فقرش که قباي ملکی است ( 28( 

 و...) 380ام ( ام به عزلت و دفتر گشاده)، در بسته138من از ملک جم بهست ( 
مفاخره شده است و   شمیسا معتقد است لحن حماسی در سبک خراسانی، در شعر این دوره تبدیل بهمفاخره:  

-اند و شاعران دیگر را قبول ندارند و هجو میکنند(سبکشاعران این مکتب معموالً در ستایش خود داد سخن داده
). محیط و اقلیم کوهستانی منطقۀ ارّان بصورت ناخودآگاه بر عواطف و احساسات 135شناسی شعر، شمیسا: ص  

مردم این منطقه، بعلت کشاکش دائمی با طبیعت سخت و خشن   مردم و شاعران این منطقه تأثیرگذار بوده است.
و ناهموار پیرامون خود که عاقبت به برتري و تسلط انسان منجر میشود، خود را داراي مقامی بلند میبیند و فرّ و  
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 بینی در اخالق و منش آنها دیده میشود و کثرت مفاخره و مباهات و نشان دادن مباهات و نوعی غرور و خودبزرگ
 فضل و دانش خود، در شعر شاعران مکتب آذربایجانی نمود بارز این احساس است.

مجیر نیز در اشاره به سبک خود در مقام خودستایی و عرض هنر خویش و ترجیح و تفضیل خود بر دیگر شعراي 
 زمان خود ابیاتی سروده است: 

 )17( بس است معجز من این قصیدة غرّا  /  اگر نبوت اهل سخن کنم دعوي 
 )128بگذشت پنج نوبتم از هفت کشورش (  / شش گوشۀ جهان سخن با منست از آنک

 )149تا یافت ز طبع من فالخن (  / سنگ سخن از مجرّه بگذشت
 )159خطۀ نظم و نثر را هست مجیر قهرمان (   / قاهر کامران تویی وز قبل ثناي تو

 )296عنصریست ( رشک حدیث فرخی و شعر  /  اي ز لطف من اندر ثناي توهر نکته
 مجیر در ابیاتی به نو بودن شیوة شاعرش خویش نیز اشاره کرده است: 

 )53چنان بود که کسی از گیا تبر سازد (  /  هر کس که جست به غیر من این طریقۀ نو
 )102کار من این طرز تازه در اشعار (  / که هست ام از دل شعار مدحت تونو آفریده 

 )106شیوة نو کار اوست در اشعار (  / از آنکه نو آفرید ز خاطر شعار مدحت تو
اند، استادش خویش، خاقانی : مجیر در اشعارش، شاعرانی که بر رتبه و مقام شاعریش حسادت داشتههجو و هزل

 است:و افراد گمنامی همچون جمال طبلکی و پسر بوالیمین را هجو کرده 
 ) 83ه معنی قدم نهند ( معنیند و در ربی  /  این خرجبلّتان که قدم بر قدم نهند

 )71سر بسر ابلیس طبعند ارچه آدم پیکرند (  / این خسیسان کز طبع طفل سخن میپرورند
 )85کین نام بر کسی ز خسان عجم نهند (  / حسان لقب شدند و کسی در عرب نماند

 ) 285که نشناسد کسی زرق و فنت را (  / جمال طبلکی! سگ بهتر از تست
 )302چنو به نزد دل من کم از جوي سنجد (  / خریش چه باكمرا ز غیبت خاقانی و 

 )305کز همه علم بیخبر باشد (  / پسر بوالیمین خري است عجب
)، فتح کرمانشاهان، 82بر موضوعات باال، در اشعار مجیر اشارات تاریخی نیز دیده میشود، مانند: فتح تبریز ( عالوه

 ). 55)، فتح قلعۀ طبرك ( 190ارسالن شاه با ابخازیان (  )، جنگ192و  175و  162و  32( خوزستان و شبدیز 
 

 سطح زبانی 
شمیسا تحول در حیطۀ زبانی شعر قرن ششم را در مقایسه با سطوح فکري و ادبی کمتر میداند و معتقد است 

ت  مختصات زبانی اشعار این قرن، همان مختصات زبان خراسانی با تغییر بسامد هستند که با ازدیاد لغات و ترکیبا
عربی، معیار فصاحت و بالغت را که در گذشته که سادگی و روانی و روشنی بود، در معرض تغییر و بسمت مشکل 

 ). 162شناسی شعر، شمیسا: ص بودن و مبهم بودن به پیش میبرد (سبک
 موسیقی بیرونی: وزن 

ترتیب بیشترین بسامد را  بحر استفاده کرده است که بحور رمل، هزج و مضارع ب  12مجیر بیلقانی در اشعارش از   
در اشعار وي دارند و دو بحر قریب و کامل داراي کمترین بسامد هستند. این سه بحر پربسامد (رمل، هزج و مضارع)  
بعلت دارا بودن مصوتهاي بلند با فواصل کمی از هم، سبب صالبت و سنگینی میشوند و از این نظر با موضوع قصیده 

 که مدح است تناسب دارد.
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 اوزان مورداستفاده در دیوان مجیر بیلقانی جدول 
رم نام بحر

 ل
خفی مجتث  مضارع  هزج

 ف
متقار 

 ب
منسر 

 ح
 قریب  کامل  بسیط سریع  رجز

 - 1 1 1 4 6 2 - 13 15 8 15 قصیده 
 - - - 1 4 5 2 5 3 12 20 25 غزل

 - - - - - 1 1 2 5 7 11 13 شکوائیه 
 - - - - - 1 15 17 12 10 21 10 قطعه
 2 3 3 5 3 3 3 3 1 5 11 10 ملمع
بنترکیب

 د
2 - 2 - 1 - - - - - - - 

 2 4 4 7 11 16 23 28 34 51 71 75 مجموع 
23 درصد 

% 
77 /21

% 
64 /15

% 
42 /10

% 
58 /8
% 

05 /7% 90 /4% 37 /3
% 

14 /2
% 

22 /1
% 

22 /1
% 

61 /0
% 

 
نیست. وي در انتخاب وزن دقت مجیر بیشتر قصاید خود را در بحر رمل سروده است، البته به دیگر بحرها بیتوجه 

کرده و بدین جهت بحر متقارب را با موضوع قصایدش که اعم از مدح و مرثیه و زهد و نصیحت است، سازگار ندیده 
ها هم بیشتر از رمل استفاده کرده که است. در شکوائیهاست و از این جهت استفادة زیادي از بحر متقارب نکرده  

بحر سوز درونی   این  است. کششهاي  بر شعر شده  باعث سنگینی فضاي حاکم  و  نشان میدهد  بخوبی  را  مجیر 
همچنین استفاده از اوزان نادر و غریب در دیوان وي کمتر دیده میشود و گرایش وي بیشتر به اوزان رایج و متداول 

پرداز است،  ده) زیرا ازآنجاکه مجیر قصی%27وزن خیزابی هستند (   10وزن موجود در دیوان وي، تنها    36است. از  
وزن   13)  %58وزن مثمن، (   21وزن موجود،    36ریتم تند اوزان خیزابی چندان با فضاي قصیده متناسب نیست. از  

به آیند، از نظر موسیقی از غناي بیشتري نسبتمورد مربع هستند. «اوزان بلندتر که بصورت مثمن می  2مسدس و  
 ). 61فارسی، وحیدیان کامیار: ص اوزان مسدس برخوردار هستند» (وزن و قافیۀ شعر 

از نکاتی که در بررسی اوزان مهم است، تطبیق میان اوزان اشعار فارسی و عربی در دیوان شاعران است، به سخن 
کامل، طویل، مدید و بسیط    دیگر کمیت اوزان عربی در آثار فارسی نکتۀ مهمی است، هرچه اوزان عربی مانند وافر،

مورد اشعارش، تنها   326، موسیقی شعر وي لطیفتر خواهد بود. مجیر نیز از مجموع  در دیوان شاعري کمتر باشد
 از اوزان عربی استفاده کرده است که شش مورد آن مربوط به اشعار ملمع است. ) %45/2مرتبه (  8
 

 موسیقی کناري: قافیه و ردیف 
است و به ترتیب عربی استفاده شده  در میان انواع کلمات قافیه در دیوان وي، هم از لغات فارسی و هم از لغات

اسم، حرف، صفت، قید و فعل و ضمیر داراي بیشترین بسامد هستند. قوافی بکاررفته در اشعار وي، اغلب لغات 
متداول و مرسوم هستند و کمتر لغت نامأنوس و مهجور در میان کلمات قافیه دیده میشود. درمورد قوافی که حرف 

ستفاده از کلمات عربی بیشتر از کلمات فارسی است و این امر بدلیل ساختار و وزن روي در آن «ا» است، میزان ا
 است. -مختوم به انواع الف-خاص کلمات عربی در این نوع خاص

اي: آر (نثار، هایی که میتوانند با هم قافیه شوند زیادند و در این میان ساختهاي قافیه«در زبان فارسی، تعداد واژه
�َر (پر، در، گر...) آ (دانا، شیدا ...) بیشتر است. در بعضی ساختهاي –ن (دوران، پنهان، پایان...)  کنار، شمار...) آ
ها کمتر است و در بعضی بسیار کم، مثل «یغ» (دریغ، ستیغ، تیغ) آغ (داغ، چراغ، ایاغ) (طالبیان، قافیه، تعداد واژه
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و «آن» در قصاید بیشترین بسامد را دارد. قصاید   �َر»_اي: «). در اشعار مجیر بیلقانی، ساختهاي قافیه116:  1385
 7)، ملمع شمارة  240  (ص  62) و  239  (ص  61)،  236  (ص  55)،  218(ص    24؛ غزلیات شمارة  76و    51شمارة  

 ) داراي قافیۀ درونی هستند و بسامد کم قافیۀ داخلی بدلیل غلبۀ اوزان جویباري است.339 (ص
ز قافیه در کرانۀ شعر به دلیل تکرار، لذت موسیقایی ایجاد میکند. اشعاري  در موسیقی کناري شعر، ردیف پس ا 

نوع شعر در دیوان وي،    511ردیف پربارترند. از مجموع  که داراي ردیف هستند ازلحاظ موسیقی نسبت به اشعار بی
 ).%59/ 49( مورد داراي ردیف هستند  304تعداد 

 
 جدول ردیفهاي مورداستفاده در قالبهاي شعري 

وع  ن
 قالب 

 رباعیات  بندها ترکیب قطعات  ملمعات  شکوائیه  غزلیات  قصاید

 149 بند 24 86 52 40 77 83 تعداد
 88 بند 21 54 2 30 69 40 مردف 

 
بیشترین اشعار مردف مجیر در قالب غزل است «ردیف جزئی از شخصیت غزل است و کمتر غزل موفقی را میتوان 

ازآنجاکه ردیف در زبان عربی جایگاه چندانی ندارد، در ملمعات مجیر نیز تنها دو یافت که ردیف نداشته باشد.  
 مورد ردیف وجود دارد.

 ست.ردیفهاي اسمی در غزلهاي او کم نیستند، امّا تمایل او به استفاده از ردیفهاي فعلی بیشتر از ردیفهاي اسمی ا
 جیر آمده است:در زیر، انواع ردیفها در دو قالب قصیده و غزل در دیوان م

  23  اند (ق)، ریخته22  آمد (ق  )، 21  )، رسد (ق20  سازد (ق   )،17  و  16و    15  )، برداشت (ق11  فعل: آمدست (ق 
  )، نهند (ق 35  )، نکند (ق34  )، بشکند (ق33  )، کند (ق32  )، گیرند (ق30  اند (ق)، بسته27اند (ق  )، کرده24و  

)،  1  )، بسوخت (غ69  )، داري (ق 41  )، پدید آمد (ق57  تم (ق)، بساخ40  )، مینماید (ق38)، خواهد بود (ق  36
  )، برنتافت (غ 12  )، نداشت (غ11  )، داشت (غ 7  )، بشکست (غ6  است (غ)، کرده4  )، بخواست (غ3  برخاست (غ

  )، خواهد کرد (غ 24  )، بگذرد (غ23  )، دارد (غ21  )، برنگردد (غ20  )، نگرد (غ17  )، برگرفت (غ 15  )، نیافت (غ13
)، نگسلد  31  )، اندیشد (غ30  )، میکشد (غ29  )، نرسد (غ28  )، نمیرسد (غ27  )، میپذیرد (غ26  )، نمیارزد (غ25
)، میبرم 46  )، برآرم (غ45  ام (غسوخته  )،41  )، نیاید (غ39  )، افکند (غ38  )، درشکند (غ33  )، برنیامد (غ32  (غ
)،  64  )، برخاستی (غ63  )، بستی (غ62  )، پرداختی (غ 61  )، انداختی (غ 50  )، میگویم (غ 49  )، نباشیم (غ48  (غ

 8است (ق   فعل ربطی: )/75 اي (غ)، گشاده75 اي (غ)، برگرفته72 )، میبینی (غ68  )، فکندي (غ65 شکستی (غ
  )، شکن (غ 43)/ فعل امر: مگیر (غ  14  )، نتوان یافت (غ66  ) / الزم یک شخصه: نبایستی (غ 14و   13  و   12و    9و  

)،  80 )، گرفته (ق79 )، آمده (ق78و  77)، سوخته (ق 76) / وجه وصفی: نهاده (ق 58)، بده (غ 54 )، کن (غ53
)، / ترکیبی: 56  ) / ضمیر: تو (غ56  )، االیام (ق64  ) / اسم: آفتاب (ق60  )، آورده (غ59)، کرده (غ  57سوخته (غ  
)، که میرساند 73  )، که تویی (غ71  زنی (غ)، چه  52  )، خواندش (ق27و    26و    25  )، تو نیست (ق10  تو است (ق

)، بیش 18  )، را چه توان گفت (غ16  )، شب برگرفت (غ42  )، این بار (غ40  )، چه گشاید (غ5  )، توست (غ 35  (غ
 ).55 از این (غ
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همچنانکه مشاهده میشود، فعل خصوصاً فعل تام، بیش از دیگر انواع ردیف بکار رفته و از میان انواع فعل تام نیز 
 بسامد فعل ماضی بیشتر است. 

شناسی این قلمرو موسیقی شعر، مهمترین قلمرو موسیقی است که استواري و انسجام جمال موسیقی درونی:  
 بسیاري از شاهکارهاي ادبی در همین نوع از موسیقی نهفته است.

)،  35شیر ( -)، شیر5هوا ( –: هواتامجناسهاي تام، مذیل و زاید بسامد بیشتري در اشعار مجیر دارند:  تجنیس:  
)،  118(   دم  -)، دم94(   روان-روان  )،91(   باد   -)، باد74(   بر   –)، بر  73(   پرده-)، پرده67روي ( -)، روي 63عذرا ( -عذرا
 سر -)، سر 160(   دستان-)، دستان156(   چنگ -)، چنگ154(   جان  -)، جان119(   خط  -)، خط112(   ماه  –ماه  

- )، صفا314(   خطا-)، خطا314(   مردم-)، مردم273(   چنگ- )، چنگ261(   شست-)، شست228(   بار-)، بار217( 
- )، آیین47(   ناخنه-)، ناخن35(   ترسا-ترسان/ ترس  -)، ترسا17(   زهرا  -)، زهر3(   نرگس-: نرگسهمذیل )/  316(   فاص
 رایت -)، راي 145(   عدل -)، عد124(   قدرخان-)، قدر110(   زخمه -)، زخم94(   زرد-)، زر84(   عام-)، عامه62(  یینهآ
  ، ) 224(   بخارا-)، بخار177(   خاره-)، خار176( غزاله  -)، غزال 164(   نامه-)، نام158(   زرق-)، زر157(   بهار-)، بها146( 

 تاب-: آفتابزاید) /  302(   شاهین-)، شاه265(   خانی-)، خان312(   دامن-دام  )،262(   باده-)، باد254(   مهره-مهر
 - )، کف 115(   آذار-)، آذر107(   یارغ-اغیار  )،84(   عام-)، انعام76(   خام-)، خم69(   سر-)، افسر57(   فانی-آنی  )،25( 

  ) / 310(   احسان-)، حسان310(   زرق-)، ازرق271(   نفیر-)، نفر187(   طیره-)، طره149(   قارن-)، قارون125(   کنف
–)، تاج127(   سنجر-)، سنجد 96(   هندي -)، هندو77(   سخن-)، سخا73و    59( تیغ  -)، تیر46(   هوان  -: هواي مطرف

مور183(   تاش ران268(   صفا-صفت)،  240(   موي -)،  صنعت287(   رام-)،  فِناناقص )/  294(   صنعا-)،  )،  5(  فنا-: 
- )، سنجد109(   نِهار-نهار  )،83(   قِدم-)، قدم69(   قدر- )، قَدَر55(   عُمَر-)، عمر41(   ُدرج-)، درج21(   کُشنده-کشنده

-)، شُکر194(   سحر-)، سِحر185(   دُم-)، دم174(   نَفَس -)، نفس154(   انس -)، اُنس153(   قِران-)، قرآن127(   نجدس
زُبان 268(   کرش  خسان -حسان  )،70(   نستر-)، نشتر8(   رحمت -: زحمتخط)/  338(   زُهره-)، زهره307(   زبان-)، 
)،  182(   روح-)، روج175(   زبان-)، زیان108(   نار–)، بار107(   تخت-)، بخت105(   نقش-)، نفس95(  بیان-)، بنان85( 

بار183(   نگین-تکین باز228(   یار-)  جوزا300(   غرق-عرق)،  232(   ناز-)  عیب301(   حورا -)،  )/ 350(   غیب-)، 
)، کرم 78(   راکب-)، مرکب66(   ظالم-)، ظلم65(   گردان-)، گردون64(   موقف-)، واقف 22( تدریس  -: مدرساشتقاق

امان85( کرام  -کریم– اکراه146(  قبول -اقبال   )،144(   ایمان-)،  شبه  )/  236(   عارض-عرض   )،178(   کراهیت-)، 
 - )، غزال124(   صف-)، آصف146(   زمان-زمین  )،129(   درس- )، ادریس22(   ادریس-دریس) ت3(   مدر -: مداراشتقاق

قلب شتامرکب)/  176(   غزل   -غزاله نشان13(   قلب شتا-:  نشان-)، سلطان   مسلم شد-)، مسلم شد34(   سلطان 
)،  51(   قمر-)، مقر11و    6(  عرش-: شرعقلب  )/309(   سالمت  -)، سالمت201(   هزار دستان-هزار دستان  )،197( 

) 281(   دون-: گردونمکرر  )/317(   زرقا-)، زراق 194(   عذار-)، عذرا126(   صفا-آصف  )، 84(   امل-الم   )،51(   الم-امل
 ) 275( خوار -)، خار77(  سد-)، صد34(  صور-: سورلفظ ) /66(  ظالم-ظلم

 به تکرار واجها و هجاها دارند. در اشعار مجیر، تکرار واژگان، بسامد بیشتري نسبتتکرار: 
هر کار  )،30(   زنی است)، جرعۀ جام جاللش مثال موج23( در اوج برج جوزا از منبر آفتابآرایی:  واج: واجتکرار  

)، آز را دست و دلت کز 35(   )، پیش عدلت عدل کسري هین عدوان آمدست32(   کان به کام تو باید به کام تست
)، درین ملکست کافی راي وافی عهد  116(   )، گرم درآي و دم مده باده بیار و غم ببر66ایست ( هر دو دریا نسخه

 ) و...183(  )، تیز سپهر از ترس او خط شسته دفتر سوخته144(  صافی ظن
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)، که چشم  131(   )، گشتم به زور حلقه ولی حلقه بر درش60(  تو گل باغ بهشتی و گلی نیست به باغ تکرار واژه:
)، جز شمع ختن 177(   ود نه دوري راهر)، حدیث دوري دل می161(   هیچکس در هیچ عهد از کس ندیدست آن

 و...) 339( )، می ده مرا، می ده مرا، کاندر غمت می به مرا 215(  شمع ختن را چه توان گفت
)، مکن 63(  )، کافرم کافر اگر راي دلم راي تو نیست38(   : دیر زي دیر! که شمشیر تو دین را سپر استتکریر

)، سوخت 110(   ) راز سرایان به غزل زار زار110(   و دل سوگوار) سوز عنا در دل  91(   شوخی و شوخی بین ز نرگس
 و...) 271( ازین نفر نفر اي دوستان، نفیر نفیر )،205(  دل از عشق دوست دوست دمی در نساخت

 )9(  کز خوف دید توان سرحد ملک رجا /  ملک رجا طلبی بر خوف پاي بنه رد الصدر الی العجز:
 )37(  عزم بین عزم که همدست قضا و قدرست /   ستتا قضا و قدر از حکمش یک ناخن نی 

 )71(  رو اندر بازگشتن گردد آري پیشواپس /  رو ز حق چون بازگشتپیشوا بد گرچه بد پس
 ) 118(  تا به سگان او دهد نیمۀ قرصۀ قمر / قرص قمر بهر مهی چرخ دو نیمه زان کند
 )237(  دست ستم سوختهگویی بینم چو دل  / دست ستم سوخته است این دل خام مرا

)، می خور که بخت 24(  )، بر آفتاب عنبر و در عنبر آفتاب8(  الصفادر صفا اخوان و خصم اهل اخوان  طرد و عکس:
)،  114(   )، جوهر ز عرض، عرض ز جوهر74(   )، آذر از آب دهند، آب ز آذر گیرند42(   بر در و معشوق در بر است

 و... )  314(   به چشم مردم از آن گشت همچو مردم چشم  )،162( چنانست اندر آن کشور سري بی تن، تنی بی سر  
 )، 169( )، «شمع» 173( )، «خورشید، بهرام، برجیس و کیوان» 164)، «آینه» ( 322( : «شتر» التزام

 ) 2( ة اعداسموم خشم و خالفش کُشند   : نسیم مهر و وفاقش کشندة احباب موازنه و ترصیع
 )21(  صحیفۀ ادبش ثبت کرده نه صحرا / عریضۀ هنرش نقش کرده هفت اقلیم

 ) 144(  دل هامون ز اشک او به گوهر گشته آبستن / رخ گردون ز لون او به عنبر گشته آلوده
 )219(  لبت خستگان را شکر میپذیرد / رخت عاشقان را نظر میپذیرد

 ) 371( محنند غافالن دست بستۀ / عاقالن دلشکستۀ زمنند
 

 هاشناسی واژهسبک
عربی: و   واژگان  عربی  ترکیبات  و  لغات  نفوذ  و  ششم  قرن  در  فارسی  شعر  تحول  عوامل  از  یکی  غالمرضایی 

اصطالحات علمی را ازدیاد مراکز تعلیم در ادامۀ سنت ساخت مدارس نطامیه که از قرن پنجم شروع شده بود و  
تا شاملو، غالمرضایی: شناسی شعر پارسی از رودکی  سبک( آموزي میداند  ها و تدریس و علمرونق گرفتن کتابخانه

). بعالوه وي معتقد است در این عصر، زمینۀ تاریخی براي نفوذ بیشتر عربی در فارسی فراهم بود و عالوه 95ص  
آید که شاعران بسیاري مداري است و این خود سبب میفروشی و عربیبر این، سلیقۀ ادباي این دوره نیز بر فضل

غالمرضایی، (   در شعر خود بکار ببرند  -که ممکن است مهجور و ثقیل باشد–را    ها و ترکیبات و عبارات عربیاز واژه
المأوي 5(   عفاك اهللا  ):98-99:  1395 القوه22(   )، جنت  العین  -اهللا)،  القلتین37(   قره    )، 66(  درّ مکنون-)، دون 
)،  100(   اهللا)، تبارك96(  ساب)، یوم الح92(   تعالی اهللا  )،91(   هللا درك  -اهللا)، صبغه89(   )، دارالقرار84(   الکواکبدعوه

 دارالهوان  -ذوالمجد  )،164(   االرکانثابت  -دایم الصحه  )،158(   الرهان)، حبله126(   ریح العقیم  )، 113(   اهللاسبحان
)،  310(   ادام اهللا ایامه  )،294(   )، عالم الخفیات291(   اصغر الخدم  )،286(   )، الحمداهللا209(   )، اعتصمتُ باهللا182( 

 .) 317(  حاش هللا وحده
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قرن پنجم و ششم، دورة ورود و تسلط ترکان در ایران است. حاکمیت و سلطنت ایران در این دوره   لغات ترکی:
به دست غزنویان و سلجوقیان بود. از طرف دیگر مهاجرتهاي جمعی و سکونت ترکان به ایران در این دوره فراوان 

 ري و نظامی ترکی در این دوره است ذکر شده است. از نتایج آن ورود لغات و اسامی ترکی و انتشار اصطالحات ادا
 ). 329: ص 2 تاریخ ادبیات در ایران، صفا، ج( 
و    41(   )، یغلِق36(   )، ایلک34(   اتابک  )،23(   )، قزل ارسالن410و    92و    16(   )، وثاق73و    13(  )، جوق2(   یغما 

)،  61(  )، طغرا57(   )، قُچ54(   )، خان320و    211و    51(   ، شحنه)46(   ، تاش-خیلتاش   )،41(   )، بیرق133و    114
)،  159(   جناغ  )،368و    153(   )، خاتون87و    183(   )، تکین81(   )، خاقان165و    67(   ، طغرل ) 92و    66(   وشاق

 و... ) 370(  ساتگین )،189(  ) ختاخان163(  سنجق
)،  29(   رباحلقه  و...)   274و    53و    27(   )، ائمه26(   پنگان  )،14(   )، اندروا3(   دندان: غالبآب  لغات و ترکیبات کهن:

  )، 64(  باز)، دوالک61(   پرگنه   )،60(   )، بقم47(   )، ناخنه43(   برمه  -)، بادافره40(   )، دلدوز38(   )، پی سپر30(   پرن
خانه: آب  )،76(   )، بادپا72(   اعورخاطر  -بدمحضر  -)، بادریسه71(   )، پرویزن69(  ماچان)، پاي 67(   آب خشک: شیشه

)،  124(  گشا)، اقلیدس111(   )، پیلگوش104(   )، پارگین99(  )، بالرك90( )، ریزه بر  85(   )، تر سخن84(   مستراح
بابزن 180(   )، تنگ آشیان165(   )، برقع154(   خواه)، باج145(   )، پست: زشت132(   )، بیلک128(   جري خور  ،( 

 کلپره  )،306(   )، ریوند305(   خراشرند: آسمان)، آسمان299(   )، خوید271(   )، چمانه264(   )، آباد: احسنت245( 
)،  411(   رخ: اعتبار)، آب372(   خانه)، جام333(   )، اشتردل 330(   )، بیوسیدن322(   )، جمان319(   )، لباچه307( 

 ). 333(   چیزکلف
ها و ترکیبات تازه است. «در شعر مهمترین ویژگی زبانی شعر شاعران سبک آذربایجانی، آفرینش واژه  :ترکیبات

لغت به  توجه  ششم،  ترکیبقرن  و  آوردسازي  و  شگفتسازي  نیز  بدیع  اضافات  و  تازه  تعبیرات  است» ن  انگیز 
بدلیل پیشرفت دانشها و وارد   ). در این قرن99شناسی شعر پارسی از رودکی تا شاملو، غالمرضایی: ص  سبک( 

اي  شدن آن در حوزة شعر و ادب و انتقال زبان فارسی از خراسان و شمال شرقی ایران به شمال غربی و تأثیر لهجه
سازي و آفریدن ترکیبات جدید بسیار ان عربی و همچنین رقابت شاعران در اظهار فضل و دانش، واژهمحلی و زب

در شعر قرن ششم، ترکیبات فراوان میتوان یافت که مرکب است از عدد و موصوف آن. استعمال «معمول بوده است.  
از این ترکیبها مبناي علمی دارد و گاه ریشه در اعتقادات عوام و مع یا کنایی دارد» بعضی   موال معناي مجازي 

). در دیوان مجیر نیز، ترکیبات اکثراً معناي مجازي، استعاري یا کنایی دارد و بیشتر مرکب از عدد 102همان: ص  ( 
 )، گنبد گره سیما 7(   )، گنبد نیلی وطا4(   )، هفت حقۀ سبز2(   آسمان و افالك: هفت طاق اندروا   و موصوف است:

)، طارم شش 32(   )، طارم نیلی27(   )، هفت طارم پیروزه25(  )، نه دوالب21(   )، نه صحرا 16(   )، هفت حقۀ مینا14( 
)،  64(  طاق ازرق-نه طشت-)، طارم زر64(   بام مقرنس شکل  )،58(   )، هفت آینه51(   گون)، طاقدیس آینه36(   روزه

گنبد -هفت آینه  )،68(   )، سقف کهن67(   دریاي اخضر -چرخ کهن-گلشن نیلوفري -تتق کز باختر تا حد خاور بسته
طارم   )،96(   )، نه رواق نیلگون93(   )، چرخ مدور74(   )، دایره کردار دو روي 71(   )، سربسته مجمر71(   نارنج رنگ

)،  114(   )، گنبد آبگون108(   )، گنبد نیلی قبا106(   )، هفت پردة زنگار100(  گنبد دوار-)، هفت پرده99(   ازرق
)،  146(   گنبد توسن  )،143(   )، نه پنگان 139(   )، گنبد اعظم132(   پیروزه)، گنبد  129(   هفت گوژ پشت خشن پوش

ازرق بادبان148(   گرمابۀ  نیلی151(   هفت سقف مقرنس-)، سبز  بادریسه152(   )، حدیقۀ  گنبد   )،156(   )، گنبد 
  )، 180(   وش)، سقف کاسه179(   )، هفت گلشن171(   )، هفت خوان169(   طارم چارم-)، گنبد نیلی157(   اطلس

 )، دار الهون 179(   ، گوي اغبر) 322و    113(   )، نه چرخ193(   )، قلعۀ قلعی هفت طارم182(   بوالعجبحقه شکل  
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 )، سبزگاه ستوران 300(   )، طارم کاسه پیکر292(   )، سقف روز کور 255(   )، سبز طارم185(   حدیقۀ نیلوفر  )،182( 
)، نه 375(   نه کله  )،374(   ده)، گنبد شتاب ز372(   )، حدیقۀ سبز366(   )، گلشن نه دایره314(   )، سبز حقه312( 

 )، شمع هفت طارم پیروزه 20(   )، خروس روز16(   )، سلطان یکسواره4(   )/ خورشید: چراغ هفت فلک378(   آینه
)،  148(   شمع فلک  )،140(   )، قرص انور124(   )، سلطان گردون73(   )، مشعلۀ هفت فلک68(   )، زنگل زرین27( 

مشرقی گردون 157(   کوکب  زیور  آسمان-)،  مشرق 164(   آینۀ  طغرل  سپر -)،  زرین  جهان 165(   خسرو  شمع   ،( 
سیمرغ -فشان)، قرصۀ آتش171(   شمع سپهر  )،170(   فشانچشمۀ آتش-خسرو گردون ستان-)، شمع فلک 169( 

 )/ 370(   )، زردة شام213(   )، شمع مشرق181(   سلطان گردون-)، عذراي گردون180( آهوي گردون  -گردون آشیان
 )، تنگ آشیان179(   )، گوي اغبر168(   )، تیره خوان69(   )، خاك اغبر47(   ستانتیره آ  )،27و    5(   زمین: خاکدان

 )، 165(  ) خایۀ زرین شب67(  )، هزاران بیضۀ زرین16(  )/ ستارگان: هزار مهرة زرین182( ) دارالهوان180( 
شین: نبجز عناصر آسمانی، مجیر براي اشیاء و حتی اشخاص نیز ترکیبات زیبایی ساخته است، مانند: خاك عرش

)، کشف پشت خرف را که همه تن شکم است: 74(   )، تهی معد نه شچم سیه سوخته: نی11( ص):  (  حضرت محمد
) 372( )، دو عقاب: شب و روز  116)، خون پیاله: شراب ( 74(   )، خمیده قد الغر تن مو ریخته سر: عود74(   طنبور

 و...
 

 نحو و دستور زبان
نه فلک   )،56( )، گفتا سحر آید شب اندیشۀ ما را  28(   رستم تهمن استرا»: کاووس را چه باك که  «  کاربرد انواع

که صبح را اثر آه سرد در شام   )،281( )، نیست از روي خرد این درد را درمان پدید  76(   را همه اجزاي مبتّر گیرند
 و...) 321(  )، کار من دریاب و یک ره دشمنم را کور کن290(  است

قبل«  کاربرد ه  همی»  ماضی:  فعل  همی3(   شودمیاز  همی117(   کند)،  همی130(   خورد)،  )،  145(   گوید)، 
 ) و...163(  راندي )، همی25(  خواهیهمی

 )، که آینه سیه از همنفس شود ناچار 25(   مزه به مرد تشنه را ز گالبکه» تعلیلی: که آب خوش«  کاربرد فراوان
 و...  ) 256(  خت سست بنیاد است )، که او به عهد وفا س260(  )، که اندر ملک عالم محرمی نیست106( 

)، گر هفت بحر هشت شود نیست 1(   زانک» براي تعلیل: به راستی رسی اندر جهان وحدت ازآنک«   کاربرد «ازآنک»،
 )73(  )، دین ابراهیمشان در دیده مسمارست ازآنک380(  طرفه، زانک

 وار )، سیمرغ76(   وار)، ارغنون46(   ارو)، مشتري 22(   وار)، طبیب20(   واروار»: خراس«  کاربرد فراوان پسوند شباهت
 )، 296( وار)، مسیح125( 

ایرا خرد همه کس گوهر به نیم   )،6(   مرد معنی شو نه مرد صورت ایرا در نهاد  ایدر» و «ایرا»:«   ایدون»،«  کاربرد
نشگفت    )،102(   )، گذر کن از فلک ایرا که بر سراي نجات66(   اند)، نقره خنگ چرخ را زین زر ایدون کرده9(   بها

آنک  از  بجست  ایدر  از  زیبق  ایدرم125(   اگر چو  هم  آنجا  آفتاب هم  مانند  ثقل خوارم 139(   )،  )، شاید که چو 
)،  185(   کوب حادثه ایدر سر آمدهاز پاي   )،170( داعی حق بلبل است در چمن ایرا که هست...    )،147( ایراك...

 )، 368( رفتی و هرچه داشتی ایدر گذاشتی
اندر:بکارگیري حرف   اندر آتش حمله...  اضافۀ  اندر کوي او خون من رفت 16( تو داري معجز موسی که  )، رفتم 

 و... ) 311( )، تو اندر جهان فرش نیکی بگستر260(   که اندر ملک عالم محرمی نیست )،94آسمان ( 
 )، 21(  )، عریضۀ هنرش نقش کرده هفت اقلیم5(  جهش ضمیر: با هوي گر پرسی از من بر زمینت جاي نیست
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در وحلۀ اول در مختصات ادبی آن میداند   -در هر سه جریان آن–شمیسا تحول شعر قرن ششم را    سطح ادبی:
بلحاظ ادبی، شعر این مکتب از بدیع لفظی مخصوصاً انواع «  ) و مینویسد:162  شناسی شعر، شمیسا: ص(سبک 

همان: ص ( جناس و از بدیع معنوي مخصوصاً انواع ایهام سود میبرد و به تشبیه و استعاره نیز توجه وافر دارد»  
غالمرضایی نیز شعر قرن ششم را از نظر رعایت معیارهاي بالغت و استعمال صنایع بدیعی از دورانهاي غنی   ).134

). در اشعار مجیر از  95شناسی شعر پارسی از رودکی تا شاملو، غالمرضایی: ص  سبک(   ر فارسی قلمداد میکندشع
 است: میان صور خیال، تشبیه و پس از آن استعاره بیشترین بسامد را به خود اختصاص داده 

 
 کنایه مجاز  استعاره  تشبیه نوع تشبیه 

 %06/13 %04/4 %24/27 %85/54 درصد
 

 تشبیه
 حسی یا عقلی بودن طرفین تشبیه از دیدگاه 

 عقلی  -عقلی عقلی  -حسی حسی -عقلی حسی -حسی نوع تشبیه  
 %06/3 %04/4 %54/19 %36/75 درصد

 
معقول به محسوس: کار ما چون سر زلف   )/ 30(   تیغ سرمستش در عربده گردد چو عقیق  محسوس به محسوس:

)/ معقول به معقول: عمر  194(   جهان چون جنان شد ز باد بهاري   معقول:محسوس به    )/80(   تو پریشان همه شب
 ). 96(  خصمت چون به کوتاهی است چون عمر بهار

 
 تشبیه از دیدگاه وجه شبه و ادات تشبیه  

 موکد  مرسل  مفصل  مجمل  بلیغ  نوع تشبیه 
 %63/4 %34/43 %01/13 %40/22 %59/38 درصد

 
 هاي تشبیهی) است: اضافه(  غالب تشبیهات وي بصورت بلیغ

)،  27(   در تشبیهات بلیغ، معموالً یکی از طرفین عقلی است: دهر ابلق است و عرصۀ خاکی مصافگاهتشبیه بلیغ:  
)، تو باد رحمتی و صدر 73(   )، تیر من آه سحرگاهست و تیغ من زبان66(   اندیش راکاوه شد تیغ تو ضحاکان ظلم

 )، پروین شدست بیدق زرین آسمان 122(  ستان مارشیغ خسرو عالم)، ظفر، گنج است و ت86(   پادشا دریاست
اکنون سمندرم140(  بدم،  اگر سمن  برم140(   )، وقتی  تفته شد نفس گرم در  پیکان  )، مرا حرز است 141(  )، 

 ) و...146(  پیوسته ثناي تو به هر موضع
 و گوگرد سرخ شد نایابدل سپید چ  :مفصلتشبیه  )/  23(   اي عارض چو ماه ترا چاکر آفتاب  تشبیه مجمل:

به چشم عقل شب و   :مؤکدتشبیه    )/170(   شب ز چه کاهد چو شمع هر چه آمد از آنک  تشبیه مرسل:)/  26( 
 )2(  روز افعیی است دورنگ
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)،  8(   رشتۀ جان-) دریاي خوف6(   )، صحراي عالم5(   )، خوان امید4(   )، عیسی دل 1(   برید عقل  اضافۀ تشبیهی:
امل بغداد قدس9(   خطۀ دل -وجود نقد  -باغ  تن  -دام همت-خوان کرم-)، مفرح لب10(   )،  )، رخت 11(   محمل 

- )، عروس شب20(   )، خوان سخن18(   )، داغگاه عقوبت 14(   )، ارغنون وفا12(   کشتزار جهان-مرکب جان-وجود
 )، و...23(  )، دفتر خوبی22(  بساط عجز-)، معجون نظم21(  )، نردبان قناعت20(  روس روزخ
 

 تشبیه به اعتبار مفرد یا مرکب بودن طرفین
 مرکب -مرکب مفرد   -مرکب مرکب -مفرد مفرد  -مفرد نوع تشبیه  

 %24/1 %12/0 %28/2 %36/95 درصد
آب در سنگم از آن روشن دلم و  مفرد به مرکب:    )/40(   در بزم، زر چو قطره و دستش چو میغ شدمفرد به مفرد:  

ادب به مکتب مرکب به مرکب:  )/  185(   مه در خسوف، هندوي این آستان شده   مرکب به مفرد:  )/72(   ایشان همه....
 )21( او همچو طفل در ابجد 

 
 طرفین  دتشبیه به اعتبار تعد

 تسویه جمع  ملفوف  مفروق نوع تشبیه 
 %39/43 %80/18 %61/4 %20/18 درصد

 
ماه گاهی چون سپر گه چون   تشبیه جمع:  )/180(   همچون تنور، بحر و بر از قرص انور سوخته  تشبیه تسویه:
دهر ابلق   تشبیه مفروق:  )/139(   از طبع و رخ، معاینه هم کوره و هم زرم  :تشبیه ملفوف  )/96(   کمان آمد پدید

 ). 27(   است و عرصۀ خاکی مصافگاه
 

 اقسام دیگر تشبیه
 تفضیل تمثیل مشروط  مضمر  نوع تشبیه 

 %13/4 %86/12 %24/3 %67/36 درصد
: بر آشیان جهان خوشدلی مجوي تشبیه تمثیل)/  34(   فیض انعام تو درخورتر ز باران آمدست  تشبیه تفضیل: 

 گل اگر یوسف عهد است عجب نبود ازآنک  تشبیه مشروط:)/  24(   نیافت شهپر عنقا بر آشیان غراب  که کس* 
: خورشید همچون گوي زر از کنج معشوق  مقلوب)/  12(   رکب او پر زهره صحن سمااز نعل م  تشبیه مضمر:)/  29( 

هم دور چرخ کرده چو    خیالی:)/  41(   پشت زمین ز عدل تو چون صحن جنت است  :وهمی  )/124( هر سحر...
 )1(  الف به راستی از با و جیم گشت جدا حروفی:)/ 133( دولت مویدش 

حسی هستند و استعارة مصرحۀ مجرده بیشترین بسامد را از بین انواع  هاي شعري مجیر  اکثر استعاره*استعاره:  
استعاره اکثر  داراست.  صنعت استعاره  به  مجیر  خاص  توجه  بعلت  این  و  هستند  غیراضافی  بصورت  مکنیه  هاي 

 تشخیص است. 
 

 استعارة مکنیه  استعارة مصرحه  نوع استعاره 
 %92/55 %08/44 درصد
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 استعارة مصرحه 

 مصرحه مجرده  مصرحه مرشحه  مصرحۀ مطلقه  استعاره نوع 
 %61/43 %11/25 %28/31 درصد

 )47(  آب بین کاتش روان برداشت    چون بگیري پیاله گوید بزم:  مجردهاستعاره 
 ) 139(  هر دُر که من ز بحر تفکر برآورم    اندر بها ز گوهر عالم فزون بود: مرشحهاستعاره 

 ) 130(  تا دید چشم من مه نو بر صنوبرش  چون مه در آب و همچو سمندر در آتشماستعاره مطلقه:  
 

 استعارة مکنیه 
 اضافی غیر اضافی  استعارة مکنیه 

 %59/61 %41/38 درصد
 

 )2(  به روز برف توان کرد صید در صحرا    تو سر سپید و ترا صید کرده حرص، آري  غیراضافی:
 )28(  زن استابر با دامن تر بر در گل نوبه /  نه استسر خس تاجباد با دست تهی بر 

 )37(  داري گل معتبر استگرچه در حسن، کله / گل قبا چاك زند هر سحري در غم او
 )41(  کز رشک روي تو رخ گردون مجدرست / زي  رویش جو دید فتح و ظفر گفت دیر 

 ) 44(  خوان برداشتعقل بنهاد نقل و  / دل بزد چنگ و دیده باده بریخت
 ) دست قضا 12(   )، چشم همت9(   )، بیخ امید8(   )، دست قدرت7(   )، گوش جهان2چشم عقل ( -عنان خرد اضافی:  

)،  28(  )، طرة الله28(  )، جعد چمن 28(  )، دندان حرص 24( )، روي صبح21(   )، دست آفت15(   )، رخسار روز15( 
 )، و... 33(  )، بانگ گردون31(  یدة بخت)، د30(  )، پشت افالك29(  پستان صبا-دهن سوسن-دیدة نرگس

با توجه به اینکه مجیر شاعري مداح است، کنایۀ رمز و تعریض در اشعار او بسامد چندانی ندارد و اکثر    کنایه:
)،  14(   )، گرم عنان رفتن8(   )، دست در کسی زدن2(   کنایات او از نوع فعلی و ایما هستند: چراغ در انگشت کردن

افتادن15(   تهی کردن  پهلو  - شکاف شدنزهره از چشم  بودن20(   )، سودا پختن16(   )،  ابجد  در  کاله   )،22(   )، 
)، از قاف تا به  29(   )، بوي شیر از دهان کسی آمدن29(   )، کله کژ نهادن27(  )، سر از جیب برکندن22(   افکندن

 )، سر بر خط بودن35(   )، دندان در شکم داشتن تیغ34(   پهلو ساییدن با چیزي یا کسی  )،33(   تن زدن  )،32(   قاف
 )، و...67(  )، از پرده بیرون افتادن65(  )، باد در سر داشتن44(  )، سپر افکندن44(  )، از چشم انداختن38( 
 

 کنایه از موصوف  کنایه از صفت  کنایات فعلی  نوع کنایه
 %44/10 %56/12 %16/77 بسامد 

 
اند اي بشنوده)، رومیان از تازیانت شیهه30(   است  حسنوان علی مرتبت و حلم که خلقش    ایهام و انواع آن:

)، گرفت زلف تو  157(   )، قلۀ کوه قاف را کاف کند گه طغان117(   )، بخل همی کند قضا، با چو منی بدین قدر70( 
با خم زلفت دلم یکسان )، بدان تا  208گر نام شکسته است مجیر از تو غمی نیست (   )،199(   از کار من پریشانی
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)، که نون به چشم خرد جفت طاق 242(  )، کنارم هر شبی از دیده چون ساحل نبایستی234(  شکست اي جان
 و...) 329عیسی نفسی تویی که هر دم (  )، 297(  ابرو نیست

فراوان در شعر قرن ششم بسبب رواج علوم دینی و غلبۀ روحیۀ مذهبی، اشارات و تلمیحات قرآنی و دینی  «تلمیح:  
شاعران سبک آذربایجانی انواع تکلفها   و)  103شناسی شعر پارسی از رودکی تا شاملو، غالمرضایی: ص  سبک( است  

صنعت    را به شعر خود وارد میکنند و یکی از راههاي مکلف ساختن شعر، وارد ساختن انواع تلمیحات در شعر است.
اي اي از اشعار وي را میتوان یافت که در آن اشارهر صفحهتلمیح نیز چندان در دیوان مجیر مورد توجه است که کمت

ابیاتی تمام تلمیح یا به    به یکی از قصص قرآنی یا داستان پیامبران و اساطیر کهن وجود نداشته باشد. او حتی
 اصطالح ملمح دارد:

 )11(  آورده دعوت او از سنگریزه گوا / بشنیده دولت او از سوسمار سخن
 ) 157(  موسی شبان جست ز گرگ گرسنه، میش به / یوسف دین به عون اورست ز چاه حادثه، 

 و هدف اصلی شاعر از ذکر شخصیتهاي اساطیري، مدح ممدوح است:
 )66(  اندحسی از گاوي فریدون کردهکز سر بی /   اندیش راکاوه شد تیغ تو ضحاکان ظلم

)، جاهدوا الکفار کردش غرقه در دریاي 7(   چون نداي ارکعوا افکند در گوش جهان   به احادیث و قرآن:  تلمیح
)، توقیع کرده بر او رب اهدنا 12(   )، رفت از فضاي افق تا خط ثم دنا11(   )، تا التخف دهدت ساالر شرع ندا8(   خوف
)، به نقطۀ دل و 16(   )، هزار مهرة زرین نمود در شش روز13(   )، ال احصی از پی این گفته به جاي ثنا13(   و قنا

)،  118(   )، نوح قضا به صد زبان گفت که ال تذر26(   و حسن مآب  رسد به بشري طوبی لهم  )،18(   االسماءتعلیم آدم  
)، از کارکرد 291(   )، خرد به سورت ن و القلم خورد سوگند163(   فلک نصر من اهللا خواند بر دست تو از مصحف

 14(   مورد)، اسکندر  21(   ، رستممورد)   30(   مورد) جمشید  124(   اساطیري:و... /  )  369(   اي نحنُ قسمنا چگونه
مورد)،    3(   بهمن  مورد)،  5هرکدام  (   بیژن-کیخسرو  مورد)،  6هرکدام  (   فریدون-مورد)، زال    8(   مورد)، انوشیروان

مورد)،( سام  -کاووس-نریمان-نوذر-منوچهر-باربد-ارژنگ-دارا دو  – کاوه-فریدون-افراسیاب-اردشیر  هرکدام 
مورد)،    71(   مورد): عیسی  162( داستان پیامبران:  مورد) /    1رکدام  طوس (ه- خسروپرویز-قارن-اسفندیار-ضحاك
  مورد)، نوح  9(   مورد)، آدم  12(   مورد)، محمد  13(   مورد)، سلیمان  19(   مورد)، موسی  23خضر (هرکدام    -یوسف

مورد):   64(شخصیتهاي دینی:    مورد)/  1هرکدام  (   یونس-مورد)، یحیی  2(   مورد)، یعقوب  4(   ابراهیم  مورد)،  7( 
 3(   مورد)، جعفر طیار  4هرکدام  (   آذر-هارون-مورد)، جبرئیل  6(   مورد)، مهدي   9هرکدام  (   عمر-حسان بن ثابت

غفاري  ابوذر  قرنی -ادریس  -آصف- فرعون–قارون-مورد)،  (هرکدام  - بوجهل-اویس  بودردا  2دجال  ابوایوب  -مورد)، 
حاتم   ):مورد  14(غیراسالمی و تاریخی:  مورد)/    1  هرکدام(   رسیسلمان فا-سامري -بالل -ابلیس-ابوبکر-انصاري 

سقراط (هرکدام یک مورد)/ -لقمان  -مورد)، مانی  2هرکدام  (   قارون -مورد)، سبحان وائل  3(   مورد)، افالطون  4( 
 مورد). 2هرکدام (  شیرین-مورد)، فرهاد 3(  وامق مورد): 7(  غنایی:
نوع  
 تلمیح 

غیراسالمی و   اساطیري احادیث  قرآن 
 تاریخی

 شخصیتهاي دینی  غنایی پیامبران  

 64 7 162 14 124 67 102 تعداد

 
مجیر در اغلب موارد این آرایه را در توصیف ممدوح استفاده کرده است: سکندرآیت و جمشیدملک  تنسیق صفات:  

)، زربخش و 21(   دینحکمت، افضلخورشید  )، ابوالفضایل،15(   آفتاب، ابرعطا)، سپهرعرش، جناب 15(   و خضربقا
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)، زهی مظفر پیروزبختِ 42(   کنجوي و عیشگیر و طرب)، زربخش و رطل40(   گستر و دلدوز و صفدرستعدل 
 دیدار، گوهرپاش، میناپوش، دیباتنسیه  )،124(   سخن، حاتم سخاگشا، آصفشهی است اقلیدس  )، 100(   شکارخصم

) 145(  آشوب، شیرافکنآسیب، ببرآفت، پلنگ)، نهنگ144(   ظنعهد، صافییواف   راي،)، درین ملکست کافی144( 
 و...

)، حادثه بر فتح نبندد 78(   )، نثار، پیش سخایش دهان فروبندد28(   زن است: ابر با دامن تر بر در گل نوبهتشخیص 
سخن با باد صبا هم  )، باغ225(   )، بلبالن رخت به باغ افکندند 225(   زنانند به هم)، صبح و گل خنده108(   حصار
 ) و... 225( است 

 )3(  دونان و خوشۀ انگور و خوانچۀ مینا    : به چشم عقل، مه و مهر و چرخ و پروین کیست؟لف و نشر
 )95(  قرصۀ خورشید و راه کهکشان آمد پدید / وشعکس نان و خوان او بر روي چرخ کاسه
 ) 150(  شعله حاصل از این چوب و استخوانجز دود و  / از عاج و آبنوس جهان دل ببر که نیست

 )159(  صرصر و قلزم و فلک، رستم و رخش و سیستان / الوغا، شاه و سمند و موقعشهست به حومه
 )200(  سخاي حاتم طایی و وهم لقمانی / شدست بر دل و دست مبارکش موقوف

 )365(  در زمین جنبش و اندر فلک آرام نهد   / صدمۀ تیغ تو و قوت حلمت به اثر
 )380(  مرغ و تنور تافته و بابزن شده / از بهر هفتۀ تو شهاب و اثیر و نسر

 
 تقسیم 

 )156(  باج ز چین و کاشغر، تاج سوي تکین و خان   خواه اوست ز خسروان و بستاج فرست و باج  
 ز بنده بشنو این معنی چو بشنیدي حقیقت دان /  خداوندا ترا از چار چیز این فتح شد حاصل

 )163(  سیم از فرّ اتابک دان، چهارم دولت سلطان / فضل یزدان بین، دوم از نیت نیکویکی از 
 )239(  آن خصم را دادي و این در چشم ما انداختی / در دل گرفتی مهر و کین، این خار بود آن یاسمین

 )263(  زان جز حدیث، وین بجز از نام مانده است /  اند، از براي آنکسیمرغ و مردمی بهم
 

 جمع و تقسیم 
 به کام بخت فزون باد بر فزونی جاه   همیشه عزّ و جالل و عال و مرتبتش

 )178(  یکی ز سل به سال و یکی ز ماه به ماه     یکی ز وقت به وقت و یکی ز روز به روز
 جمع و تفریق 

 )29(  کاین بر آن عاشق و آن بر دم این مفتتن است  /  خرقه مجروح کند از سر حالت گل و صبح 
 )63( از زن و مرد که یعقوب و زلیخاي تو نیست / وسف مصري و کس در همه آفاق نماندی

 )170( دل این و آن  شد سیه و سوخته دود / در غم نقصان عمر الله و شمعند از آنک
 

 جمع و تفریق و تقسیم 
 )29(   کاین بر آن عاشق و آن بر دم این مفتتن است   خرقه مخروق کند از سر حالت گل و صبح

 )170( شد سیه و سوخته دود دل این و آن       در غم نقصان عمر الله و شمعند از آنک
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)،  40( )، وهمش برون ز نه فلک و هشت جنت است18( : به هفت سبع و هفت اختر و هفت اقلیم سیاقه االعداد
رخ و سه روح و )، نه چ108(   )، بی اثر هفت و شش و پنج و چهار104(   جهت شش آمد و حس پنج و امهات چهار

  )، بفروش چهار شهر طبیعت به نیم جو117(   )، بحر که هفت بود ازو همچو بهشت هشت شد113(   چهار گوهر
 و...) 151( 

)، که آب خوشمزه 25(   )، که هست پرّ عقاب آفت وجود عقاب19(   تر از گرگ یوسفم حقا: که بیگناهالمثلضرب
 )، که تیر چارپري آفت است در پرتاب 26(   آید ز پرتو مهتاب)، که سگ به بانگ در25(   به مرد تشنه را ز گالب

)، که آینه سیه از همنفس 103(   )، بخور که شاخ خسک، زعفران نیارد بار86(   )، درازگوش چه داند رسیلی داود 26( 
 )، و... 105(  شود ناچار

سخت سست است )،  184(   )، هم آب خشک مانده هم آتش تر آمده141(   : به صفت ساکن و سرگردانم تناقض 
 و... )،252(  حاصلیست حاصل و بس زین شمار ما)، بی228(  )، بی قراریست برقرار این بار228(  شکل کار این بار

 
 گیري نتیجه

مجیرالدین بیلقانی یکی از بزرگترین شاعران مکتب ارّان در نیمۀ اول قرن ششم و شاگرد خاقانی است. او اگرچه 
با استادش توانایی رقابت دارد. مجیر در    از نظر لفظ و صالبت کالم به پاي  استادش نمیرسد، از جنبۀ احساس 

بند و رباعی مهارت داشته، اما مهارت اصلی سرودن انواع شعر از جمله قصیده، غزل، قطعه، ملمع، شکوائیه، ترکیب
مصصح    سرایی است. برخی از قصاید وي، در حقیقت یک قصیده با چند تجدید مطلع هستند کهوي در قصیده

بندها گذاریهاي ترکیبهمچنین اشتباهاتی در شمارهمتوجۀ این نکته نشده و همه را در ذیل یک شماره آورده است.  
 ملمعات او گذشته از تبحر، از تسلط او بر زبان و ادب عرب حکایت میکند. هم دیده میشود.

ویژگیهاي شعر اوست. اشارات متعدد به علوم قرآنی، از نظر فکري، اشعار مدحیه، هجویه و شکوائیه و فخریه از  
بر دشوار ساختن اشعار، حاکی از قدرت علمی نجوم، ریاضیات و سایر علوم متداول آن زمان در اشعارش، عالوه

 اوست.
بحر استفاده کرده است که بحور رمل، هزج و مضارع به ترتیب بیشترین بسامد را   12مجیر بیلقانی در اشعارش از 

در میان انواع کلمات قافیه در دیوان وي،    شعار وي دارند، و دو بحر قریب و کامل داراي کمترین بسامد هستند.در ا
است و به ترتیب اسم، حرف، صفت، قید و فعل و ضمیر داراي   هم از لغات فارسی و هم از لغات عربی استفاده شده

ردیفهاي اسمی ر قصاید بیشترین بسامد را دارد.  و «آن» د  �َر»_«اي:  بیشترین بسامد هستند و ساختهاي قافیه
جناس، تکرار و  ست.در غزلهاي او کم نیستند، امّا تمایل او به استفاده از ردیفهاي فعلی بیشتر از ردیفهاي اسمی ا

در اشعار او لغات عربی و ترکی فراوانی دیده هاي موسیقی درونی در اشعار وي هستند.  موازنه و ترصیع از جلوه
ند. همچنین اشعار او مملو از ترکیبات خاصی در وصف عناصر آسمانی است که معموالً با عدد همراه هستند میشو

 و معناي مجازي و استعاري و کنایی دارند. 
هاي علم بیان، تشبیه و کنایه در اشعارش نمود بیشتري دارد. وجود آرایۀ تلمیح در برخی تشبیهات، از از شاخه

هاي شعري وي حسی هستند و استعارة مصرحۀ مجرده بیشترین اکثر استعاره  است.  ویژگیهاي تشبیهات مجیر
هاي مکنیه بصورت غیراضافی هستند و این بعلت توجه خاص بسامد را از بین انواع استعاره دارا است. اکثر استعاره

مجیر است. صنعت   مجیر به صنعت تشخیص است. کنایه از فعل و از نوع ایما پربسامدترین نوع کنایه در اشعار
اي اي از اشعار وي را میتوان یافت که در آن اشارهتلمیح نیز چندان در دیوان مجیر مورد توجه است که کمتر صفحه

 به یکی از قصص قرآنی یا داستان پیامبران و اساطیر کهن وجود نداشته باشد.
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 نویسندگان  مشارکت
دانشگاه آزاد اسالمی   انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  در  مصوب  فارسی  ادبیات  و  زبان  دکتراي   دوره  رساله  از  مقاله  این

که در تصحیح    و  داشته  عهده  بر  را  رساله  این   راهنمایی  آقاي دکتر محمد حجت  .است  شده  استخراجکرمان  واحد  
 گردآوري  در  رساله  این  پژوهشگر  عنوان  به  پورسرکار خانم نجمه اعظم.  انددرصد نقش داشته  15مقاله و نگارش آن  

 سرکار خانم دکتر مریم شایگان .  اندداشته  نقشدرصد    80و رسیدن به نتیجه تحقیق    نهایی  متن  تنظیم  و  هاداده
 مقاله   محتواي   تحلیل  نهایت   در.  کردند  ایفادرصد    5تا    را  پژوهش  این  مشاور  نقش  ،در نگارش مقاله  کمک  با  نیز

 . است بوده پژوهشگر سه هر مشارکت و تالش حاصل
 

 قدردانی  و تشکر
بدین وسیله از راهنماییهاي ارزندة سردبیر محترم مجلۀ بهار ادب و همکاران ایشان در نشریه، که در تصحیح و 
تکمیل مقاله بنده را یاري رساندند، کمال تشکر و قدردانی را دارم. همچنین از حمایتهاي خانوادة عزیزم و همۀ 

 نهایت سپاسگزارم. نمایم بودند، بیکسانی که در راه کسب دانش راه
 

 منافع  تعارض
 حاصل   و  نرسیده  چاپ  به  خارجی  و  داخلی  نشریه  هیچ  در  اثر  این  که  مینمایند  گواهی  مقاله  این  نویسندگان
 طبق   تحقیق این  .دارند  رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهاي 

 تعارض   گزارش  مسئولیت.  است  نگرفته  صورت  تقلبی  و  تخلف   هیچ  و  شده  اجرا  اخالقی  مقررات  و  قوانین  کلیه 
 را   شده  ذکر  موارد  کلیه  مسئولیت  ایشان  و   است،  مسئول   نویسنده  عهده  به  پژوهش  مالی  حامیان  و  منافع  احتمالی

 . میگیرند عهده بر
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