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  چكيده
و شاه صفي از ايل افشار است كه متاسفانه،  شاه عباس دومافشار شاعر عهد محمد طرزي

و گمنامي مانده است. زبان او در آثارش  تاكنون چون مرواريدي مكنون در صدف خمول
ر ديـده شـده اسـت. ايـن پـژوهش      ويژگي خاصي دارد كه در آثـار شـاعران ديگـر كمتـ    

است تا به طريق تحليلي اشعار طرزي را بررسي كنـد و نشـان دهـد تغييراتـي كـه        آن  بر
طرزي در آن روزگاران در مورد واژگان انجام داده، امـروزه تحـت عنـوان هنجـارگريزي     

كند گردد. در اينگونه فراهنجاري، شاعر، واژگان و تركيبات جديدي را ابداع ميمطرح مي
دهـد طـرزي از اسـم عـام     كه در زمان وي كاربرد نداشته است. نتايج تحقيـق نشـان مـي   

نيـز در سـاختن   » يـدن «جعلي ساخته و از تركيب  اسم خاص و نشـانة مصـدري     مصدر
م مترادف (معطـوف ومعطـوف عليـه) نيـز، كـه بـه       هاي تازه بهره برده است. دو اس  فعل

سازد. وي تنها از كلمات مفـرد  صورت مصدر جعلي درآيد، از كالم طرزي، طرز ديگر مي
واژگـان مركـب يـا عبـارت هــم     سـازد بلكـه در ايـن خصـوص از     مصـدر جعلـي نمـي   

اليه هم واژه نمايد. از مضاف و مضافكند و به اين ترتيب، واژگاني نو ابداع مي مي  استفاده
و  شـود پردازد. ساخت مصدر جعلي از حـرف و ضـمير در اشـعار طـرزي ديـده مـي      مي
  شود.نكته شامل حروف عربي هم مي  اين

  افشار، زبان شعري، فرماليسم. طرزي ها: كليدواژه
  

                                                                                                 
  fatemeh.modarresi@yahoo.com، مسئول) (نويسندة استاد زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه اروميه *

  ،  شناسي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي عضو هيئت علمي پژوهشكدة زبانفرزانه وزوايي،  **
farzaneh_vm@yahoo.com  

  18/03/1397 :، تاريخ پذيرش06/12/1396 :تاريخ دريافت
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  مقدمه. 1
بـود كـه در    ايل افشارمحمد طرزي افشار، شاعر ايراني عهد شاه عباس دوم و شاه صفي از 

در روسـتاي طرزلـوي در    - اوايل سدة يازدهم به قول بيشتر محققان اروميه و اسـتاد تمـدن  
ا آمـد. در چـاپ قــديم   بــه دنيـ  - كـه امـروزه جــزو خـود اروميـه اسـت      - اطـراف اروميـه  

از واليت طرشت اسـت  «نصرآبادي كه توسط وحيد دستگردي، انجام پذيرفته، آمده:   تذكرة
   )408تا، (نصرآبادي، بي» من اعمال ري

دسـت نيسـت و بايـد گفـت كـه جـز       ازتاريخ تولد و فوت اين شاعرهيچ اطالعي در 
شـايد   .ره نكـرده اسـت  نصرآبادي هيچ تذكرة مهم و كه ن ديگري به نام وي اشا  تذكرة

شباهت سبك شبه اشعار شعراي تزريقي موجب شده كه با او نيز ماننـد ايـن شـاعران    
طرزي هم متأسفانه تنها  رفتار شود و تذكره نويسان جدي از شرح حال وي سرباز زنند.

 )265: 1393به ذكر سفرهاي شاه تمام داشته است.(شفيعيون، 

  دارد: نمايد و اظهار مياشاره مياو در بحر طويلي به قبيلة افشار 
افشارم و از صحبت ايشان متأذي شده، اوقات به ضايع گذرد، هر طرفـي   آه اگر باز مي

ايرانقلـي بيـگ، داش دمـور آقـا،     چون بنگاهم، بنمايد رخ ِخنجر بيگ و قلـخ بيـگ و   
م و تانيدي، به هر فردي از افراد، به اين زمرة مذكور به تعظـيمم و ناچـار بتكـريم     مني

زيرا كه كسي نيست به شمشـير و  » بويور هرنه بويورسن چكرم جانمه منت«گويم كه: 
  .زند يا كه نهد سر به سر آهن خارابه خنجر بتواند كه 

 - به گفتة  معمرترين سكنة طـرزي لـو   _اگر محل تولد شاعر طرزي لو اروميه باشد ظاهراً  
روسـتاي خـود كـه مـردي عـالم و       در ايام كودكي بسياري از علوم زمانه را نـزد روحـاني  

انـدوزي بيشـتر بـه اروميـه      نـش خداشناس بود فرا گرفت. سـپس بـراي علـم آمـوزي و دا    
نمود. در اين شهر با شوق و شور فراوان از استادان با ذوق و صاحبدالن با معرفت   عزيمت

حمايت  توانستند جوانان با ذوق و توانا را تحت  ورزيدند و مي  كه به فرهنگ و هنر عشق مي
هـايي كـه بـه زنـدگي و اشـعار وي       مختصـر نوشـته   ها آموخـت.  خويش قرار دهند، نكته

انـد. طـرزي در    جـواني سـخن گفتـه   اند، از ذوق و قريحة شاعري وي در همان نو پرداخته
انـدوزي و   بايست آموخت. اما ديري نپاييد به شوق و به اميـد دانـش  شهر آنچه كه مي  اين
يـار خـويش دل برداشـت و راهـي     ن بـا معرفـت از شـهر و د   گيري از محضر اسـتادا بهره

شد. يك چند مجال درنگ در آن شـهر را پيـدا كـرد بـا طالبـان و اسـتادان بسـيار          همدان



 127   هاي زباني او افشار و ويژگي محمد طرزي

هايي كه از استادان آن شهر ديـد، روح بيقـرار ايـن شـاعر     نمود. اماهمدان و نواخت  ديدار
ايـن رو راه اصـفهان را   جوان تشنة زمزم علم و آب حيات معرفت را سيراب نسـاخت. از  

  پيش گرفت. خود در اين باب گويد: در
بي خرجي و بي اسب خرامـان سـفريدم   باز از همـدان سـوي صـفاهان سـفريدم
ــا حــال پريشــان ســفريدم  ياران سفريدند بـه جمعيـت و مـن هـم يــك قافلــه ب
ــند ــيچم نفروش ــه ه ــه ب ــع آنك هرچند كه چون زيره به كرمان سـفريدم  دارم طم

  )138: 1393(طرزي،

ــام پــر اســت   ــار، ايــن شــاعر گمن ــه كســب دانــش و فراگيــري مــدتي در آن دي عداد ب
تـر   جـوان را روز بـه روز نـاتوان   پرداخت، اما نداري و فقر و فاقـه و بينـوايي شـاعر      علوم
ساخت. با اين حال در كمال عزّت و سرافرازي دست تكدي به پيش كسي دراز نكـرد.    مي

هـا طبـع شـريف     رتبت خود را محفوظ و مصون داشته و مانند بعضـي همواره حيثيت و م«
: مقدمه: ه). سخن او 1338(تمدن، » خويش را وسيلة مداحي و ماية ارتزاق قرار نداده است

 در اين مورد خواندني است:

ــدماهــل عجــب و ريــا دماغيدنــد ــدم و حقيريـ ــن فقيريـ مـ
ــدم، ار  هرگز از كس نخواستم چيـزي ــر قليليـ ــدمگـ كثيريـ

  همان)(

قول نصرآبادي و اشعار ذيـل معتقـد اسـت كـه     محقق فاضل دكتر شفيعيون با توجه به 
  :طرزي سالها مقيم تهران وحوالي آن بوده است

 ورشود مـرده در او زنـده نمـي تهـرانم     گر نسيمش همه فيض دم عيسي بخشد
 گنده نمي تهـرانم كس شود بر سر كس  آنچنان رنجه ز تهران شده نفسم  كه اگر

دهد كه وي در حكومت مهدي قلي خان بر ري به آنجا آمـده و  ابيات ذيل هم نشان مي
  دلخوش شده و براي مدتي اقامت كرده است:

ــران ــده آزرده ز ته ــا آم ــتمباره  نيست اين بار چو هر بار نمي تهرانم رف
 بـازار نمـي تهـرانم   مي گلد كوچه و  بهشــتد ز رخ مهــدي قلــي خــانمــي

 گردد از لطف مـددكار نمـي تهـرانم    گيــردمگــر او حــق مــرا از متصــدي
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 من هم اي طرزي افشار نمي تهـرانم  تهرانيـدهن عـازمهر ستم ديـده چـو
  )264: 94(شفيعيون، 

  نويسد:)  مي498 - 90/490: 1379با در نظر گرفتن نظر بلوكباشي(رك:  استاد شفيعون
تر است تا نسـبتش بـه   با اين اوصاف انتساب طرزي به افشارهاي تهران بسيار محتمل 

(به روستاي طرزي لوي. به جز ايـن، دليـل غفلـت اغلـب محققـان از تناسـب        اروميه
تخلص طرزي با طرز و سبك شاعري هنوز براي نگارنده(شـفيعيون) روشـن نيسـت.    

تـوان ديـد مثـل طـرزي رازي،     بوضوح و مكررمـي  تخلصي كه در تاريخ ادبيات ايران
ي قنــدهاري ،طــرزي گواليـــاري و   طــرزي شبســتري، طــرزي شـــيرازي، طــرز    

  )264: 1394(شفيعيون، .الهيجي  طرزي

ها در اصفهان با فقر و تنگدستي روزگار را گذراند  آيد كه مدتاز اشعارش چنين بر مي
شــاه صــفي و ســپس بــه مجلــس  و ســرانجام در ســاية فضــل و هنــر خــويش بــه دربــار

ــاني (  عبــاس  شــاه ــا  1038ث ود را در آن دوران چنــين .ق) راه يافــت. حــال خــه  1077ت
  كشد: مي  تصوير  به

 آخر االمـر شـكر شـاهيدم    عمري از دور مي نگاهيدم
 كه به درگـاه شـه پناهيـدم    از حوادث كنـون امينيـدم

  )137: 1393(طرزي،

ل در  او بر ميطرزي آن چنانكه از اشارات خود  آيد به سفر آفاقي و ديدن شهرها و تأمـ
از ايـن رو گـاه در تركسـتان و    هاي مختلف عالقة وافر و دلبستگي بسـيار داشـت.   فرهنگ
هـاي   ديـدن سـرزمين  «پرداخـت.   عجم (تات) و گاه در عربستان به سـير و سـياحت    عراق
كـه او هـم بـا     نزديك و نشست و برخاست با ترك و عرب و تاجيك سبب گرديـد   و  دور

هاي زيستي و معيشتي مردم و گفتار آنهـا را ببينـد.     ها آشنا شود و هم آداب و شيوه  سرزمين
 ). 99: 1379نژاد، (انزابي

در ديــدة كوتــه نظــران بوالعجبيــدمتركيــدم و تاتيــدم و آنگــه عربيــدم
نان رجبيـدم  بي آش جماديدم و بيشعبان، رمضان گر بـپالوم متعجـب

ــد ــبممنعي اش ضربيدم مشتي گرهانيده به جبههز وصــليدن او دوش رقي
 )131: 1393(طرزي،
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در برخـي از   بارها به واليات قفقـاز، شـماخي، شـيروان و گنجـه رفتـه و گـاهي هـم        
آن سكني گزيده است. او خاصه به ديدار گنجـه كـه مـزار نظـامي، ايـن شـاعر و         شهرهاي
سنج پر آوازة ايراني در آنجا زيارتگاه عاشقان و مشتاقان اوست، شور و شوق خاصي سخن

 از خود نشان داده است: 

مزين بيش در شهر شروان شكنجهمكــرّر شــدي طرزيــا در شــماخي
فتوحي ز روح سخن سـنج گنجـه  روان اي سوي گنجـه تـا بازيـابي

 است:در مورد شيروان كه بارها به آن جا رفته، گفته 

مظفّـري   نصرتي به مقصد اگر مـي ميدر شيروان كه مولد خاقان معني است
هر جا به جانبـت بنگاهنـد سرسـري   تا آيدت ز دست برو پشت پـاي زن
خوش آنكه قانعيده بـه رزق مقـرّري  چون ذلّتيدن از طمعيدن مقـرّر اسـت

  )187: 1391(همو،

همانطور كه گفته شد طرزي اهل سير و سياحت بوده، روزي به مغان و اردبيـل رفتـه و   
اي به شروان و شماخي و گنجه و مازندران. طي اين سفرها در رنج و صعوبت بسـيار    هفته

به مشقّت و سـختي دچـار شـده،    است. چنانكه در صحراي مغان آن هنگام كه   گرفتار آمده 
 گفته:

 )179: 1393(همو،

 را بسيار دلگشا ديده و گفته است:گاهي به شمال ايران سفر كرده و رشت 

ــه ســر مــي رشــتم ــاز افتــاده هــواييم ب تــا ايــم خــاك دري كحــل بصــر مــي رشــتم ب
ــدن ــر وظيفي ــوي ري به ــودم س ــه ب ــارفت ــتم  ه ــي رش ــر م ــا چــو چپ ــيچ خبره دارم از ه

ــت    ــتالي محن ــه مب ــر چ ــدم  اگ ــت مغاني دش
ــيروانيدم  ــارك شـ ــه در روز مبـ ــد هللا كـ بحمـ

در آن دشت عدم رنگيـده روحـم رفتـه بـود از     
ــدم   ــازه جاني ــماخي ت ــهر ش ــردم ش ــه روي م ب

ز سختي در جـواني ايـد صـحراي مغـان پيـرم     
همـــه پيريـــدة ســـنند و مـــن پيـــر مغانيـــدم
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رشـــتم  از برابـــر اثـــر بـــاد مگـــر مـــي    دلگشا آمده چـون نطـق نظـام الملـك اسـت
ــان و ســحر مــي همه گيالن جز رشتظلمتيده است به چشمم رشــتمهمــه جــا شــام غريب

ــاد ــرر نمي ــتيده مك ــك بهش ــت از او رش رشــتمگرچــه رشــتيده ام از پــيش، دگــر مــيرش
 )178: 1393(طرزي،

برتـر از هنـد    وقتي راهش به شمال افتـاد و ايـن سـرزمين هميشـه سـبز را ديـد آن را      
 است:   دانسته

در الهجان و رشت اگر مي سراسريمباركسـتاز سر هواي هند به بيرون
  )87(همان: 

 شد:گشت براي گشايش دل، راهي تبريز مي  هر گاه خسته و ملول مي 

دل بود آنجا چرا نه تبريـزم؟ گشادهدلم گرفت ز جاها چرا نه تبريـزم؟
براي جذوة موسي چرا نه تبريـزم؟ علي الخصوص يخيدم ز اردبيليـدن

 )138(همان: 

 و در جاي ديگر گويد: 

هللا الحمــــد بــــاز تبريزيــــدمدر گنجه ز غصه گرچه لبريزيدم
از دامن دل به نيمشـب ريزيـدمهفده شبه رنج گنجه را در تبريز

  )215(همان: 

پس از گشت و گذار فراوان در سرحد تبريز پايش به دام تأهل گرفتار آمده است. قضيه 
عباس محضر و شعر طرزي را دوست داشت و سفرهاي شاعر، شاه از اين قرار بود كه شاه 

كرد، سرانجام پاي او را به زنجير زناشويي ببست را از نكته گويي و همدمي وي محروم مي
 كه شاعر در اين باره گويد:

چراست صبح رعايت به دل به شاميدهكجا شد آن همه لطفيـدن تـو بـا نـده
مهـــر انتقاميـــده ز مـــن زمانـــة بـــيدرگاهتبه جرم اين كه جداييده ام ز

ــدن ــز كدخدايي ــه ســرحد تبري ــرا ب ــده م ــده و لجامي ــعر بقيدي ــير و ش ز س
ــده شد آن قـوت پـرواز هـر ديـارم بـود ــرغ دامي ــدم چــو م ــدم و مان تأهلي
محبـت تـو مـرا چـون شـتر زماميــده     به زير بار عطاي تـوأم بـه هـر تقـدير
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 )183: 1393(طرزي،

مانـد، در مقـام اعتـذار    دور مـي  ذكر است كه هر بار از حضـور در دربـار شـاه   درخور 
 گفت:  آمد و مي  مي  بر

ام بــر درت ســالميده  بــه عفــو آمــدهاگر ز بنده وقوعيـده اسـت تقصـيري
كه كردگارش بر انس و جن اماميـده اگر به بنده نبخشي به پادشاهي بخش

 (همان)

د كشـاند و او راه حجـاز را   را بـه زيـارت خانـة خـو    سرانجام شوق ديـدار دوسـت او   
 گرفت:  پيش  در

نهـــادم رخ توكّلـــت علـــي اهللابــه عــزم كعبــة مقصــود بــر راه
هــــدايت يــــافتم الحمــــد هللاز شوق كعبه دست و پا گميـدم
كَــانَّ الكــاه از بــاد ســحرگاهكنون مي بصره ام افتان و خيزان
پسـتي ربايـد كهربـا كـاهچو ازربود از فارسم شوق حضـورش

 )184: 1393(طرزي،

 طرزي از دشواري و صعوبت راه كعبه گويد:

ــي مانـدهـا مـيكعبه نه رهش بـه راه ــاده وا م ــد پي ــي العطش ــد  م مان
مانـد كين راه به دشـت كـربال مـياز اسم شريف مير حاجش به دليل

  )212(همان: 

 (اروند رود) به نجف سفر كرده است:از بصره با دوستان خود از راه شط العرب 

ــد ــر بل ــره در ره خي ــدة بص با يك دو رفيق خالي از كبر و حسددر بل
رفتن بـا جـزر و آمـدن همـره مـد     نغز است سوي مقام با فـيض علـي

  )212(همان: 

شود كه بدون اسـتيذان  از مفاد دو فقره از قصايدش چنين استنباط مي«نويسد: تمدن مي
ـ    از سلطان به ا لحنـي اديبانـة تأسـف آميـزي     فرنگ مسافرت كرده، و در موقـع مراجعـت ب

 گويد:   كند و ميكند. و در بحر طويلش نيز اشاره مي  پوزش مي  اظهار
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وز فراق نگـار مـي دردد  دلم از هجر يار مي دردد
بر من دلفكـار مـي دردد  دل اهل فرنگ در غربت

  )97: 1393(طرزي،

هايي متعدد و اغلب   از اين شاعر پر قريحه و با استعداد اشعاري باقي مانده كه در نسخه
  كه عبارتند از: اند گرديدهناقص درج 

ــه شــما  نســخة الــف: ــة اميرالمــؤمنين ب ــا خــط نســتعليق و  337رة نجــف، كتابخان ب
آبـادي  ال شيخ حبيـب اهللا احمـد   م 7164/4573دانشگاه پنجاب پاكستان به شمارة   كتابخانة

 .1115تاريخ ذيقعدة   به
 .1249با خط نستعليق به سال  5827/ 2نسخة ب: تهران كتابخانة ملك به شمارة 

ــمارة    ــه ش ــك ب ــة مل ــران، كتابخان ــ 8/511نســخة ج: ته ــه خ ــتعليق ب ــتة نس ط شكس
 .1250  تاريخ:  به

يق سـيد ابوالقاسـم   به خط شكسـتة نسـتعل   2685/ 1نسخة د: كتابخانة مجلس به شمارة 
  بيت است. 560كه با نسخة ملك برابر است و مشتمل بر  1313تاريخ   به

ه حــاكي از آن اســت كــه طــرزي در ديـوان طــرزي، مــاده تــاريخي موجــود اســت كــ 
 زيسته است: هنوز در اين دار فاني مي 1059  سال  در

بدر رفت و هالل نـو آمـد  الدينبهر دين و دول نظام
  )256: 1338(طرزي،

) 256باشد (به نقل از ديوان طرزي افشار، ص مي 1059مذكور  طبق حروف ابجد سال
 كند:اشاره مي 1054ماده تاريخ ديگري به سال 

شهنشه سليمان و او آصفيدهسؤاليدم از طرز تاريخ گفتـا
  (همان)

وي تـا بـه حـال  مـرگ وي مشـخص       اين نكته در خور تأمل است كـه  سـال مـرگ   
است. با تأسف، اين شاعر باذوق تاكنون چون مرواريدي مكنون در صدف خمـول و    نشده

گمنامي مانده است، و حتي بسياري از ارباب ذوق و صاحبان قلم و دانشـي مـردان فاضـل    
هـا و    اند، تنها مؤلفان برخـي كتـاب    اي ننموده  هايش اشاره حتي نامي از او نبرده و به سروده
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اي از آنهـا اشـارت   اند كه به پاره ه نام و ابياتي از اشعار او پرداختههاي محلي اندكي ب  تذكره
  رود. مي

ت مشتمل بر شرح حـال و آثـار   تذكرة نصرآبادي كه اثري اس در ميرزا طاهر نصرآبادي 
ــ قريــب  ه معاصــرش بــوده چنــين بــه هــزار شــاعر عصــر صــفوي  در مــورد  طــرزي ك
ـ  مال طرزي از واليت طرشـت  «كند:   مي  اظهارنظر ن اعمـال ري و از ايـل افشـار،    اسـت، م

اند، قبـل از   گفت، چنانچه مكرر عزيزان شنيدهشوخي داشت به طرز مال فوقي شعر مي  طبع
  ). 408: 1317(نصرآبادي، » اين فوت شد...

ــرزي را از طرشــت ري پن  ــذكره ط ــن ت ــوقي  نصــرآبادي در اي ــد ف ــته و او را مقلّ داش
 ي از فوقي ياد نموده، كه از طرزي تقليد كرده است.است البته خود طرزي و با بيزار  دانسته

  )98: 1393(طرزي،

آن را در سـدة سـيزدهم،    كـه مجمع الفصـحاء   خان هدايت كتابي دارد به نام رضا قلي
اشـته اسـت. او در   ناصـرالدين نگ يعني حدود دويست سال پس از مرگ طـرزي در عهـد   

وف و متوسـط و متـأخر ايـران را    كتاب دو جلدي بالغ بر هفتصد تـن از شـعراي معـر     اين
مدعي گرديده كه مصنف كتاب، قريب سي سـال   ه و اشعاري از آنان را نقل نمودهكرد  ذكر

او مردي «گويد: براي تأليف آن وقت صرف كرده است. او در اين كتاب در باب طرزي مي
ظريف و خوش طبع، عاشق پيشه، صاف انديشه و از شعراي صفويه بوده است. اختراعي از 

 كند: آنگاه ابياتي از شاعر نقل مي». طرز سخن گويي كرده اين شيوه هم طرزي است

حديث حسودان قبوليده باشيمبادا كه از مـا ملوليـده باشـي
  : ذيل طرزي افشار)1382(هدايت 

ميالدي) محقق و مستشرق مشهور چـك و اسـلواكي كـه در     1886يان ريپكا (والدت 
كتاب و رساله انتشار داده كه بسـياري از   285هاي فارسي و تركي تبحر فراوان دارد و   زبان

 تـاريخ ادبيـات ايـران از دوران باسـتان تـا قاجاريـه      آنها دربارة ايران است، در كتـاب  
آثـار طـرزي افشـار    «نويسد:  و علل اجتماعي و سياسي آن مياشاره به تحوالت زبان   ضمن

م، كه از اصالح كنندگان زبان و دشمنان اشرافيت اسـت  17ه/  11آذربايجاني در اوايل سدة 

ــود   ــرزي ش ــي ط ــوقي تخلــص تحت ــد ف حاس
چون خري كش اسبي از ابريشمين جل حاصلد
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: 1381(ريپكـا، ». گواهي بر اين مدعا (تحوالت زبان و علل اجتمـاعي و سياسـي آن) اسـت   
  اشاره كرده است.) همچنين در اين كتاب به بحر طويل طرزي افشار 136

 نويسد:  استاد انزابي نژاد مي

ــيح اهللا صــفا دركتــاب دراز دامــن و ارزشــم  ــراي طــرزي اســتاد ذب ند خــود جــايي ب
ندان آذربايجـان و بـه نقـل ازآن    است، تنها محمدعلي خان تربيت در دانشـم   نكرده  باز
رسـند  انـد. خ  اندك افزوده عزيز دولت آبادي درسـخنوران آذربايجـان ازاويـاد كـرده      با

تمـدن  ترين تحقيق در عين كوتاهي و اختصار از همشهري شاعر روانشاد محمد  كننده
  ).97: 1379(انزابي نژاد،  است

از طرزي افشار بـه عنـوان شـاعري    » دانشمندان آذربايجان«محمدعلي تربيت در كتاب  
عمال جو ياد كرده  كه در اشعار خود مصادر و صيغ جعلي ايجـاد و اسـت  گو و ظرافتبديعه
  ).245تا:  كرده است (تربيت، بي مي

هجـري شمسـي    1338ارطرزي در سـال  شادروان محمد تمدن درچاپ دوم ديوان اشع
بنابر تحقيقات عميق متقنه، طرزي افشـار، يكـي از   «چاپ رسيده، در مقدمه نوشته است:   به

اسـت شـيرين زبـان و سـخندان،      شعراي اواسط قرن يازدهم هجري بوده، چكامه پـردازي 
است نكته سنج و بليغ البيان، معاصر شاه صفي و شاه عباس ثاني و در دربار سـلطنتي    اديبي

داراي رتبه بلند و مقام ارجمندي بوده، خودش از ايل جليل افشار و مولدش يكي از قـراي  
» اســت» طرزلــو«و موســوم بــه  باشــد كــه اكنــون هــم شــاعر مزبــور معــروف اروميــه مــي

مة تمدن بر ديوان طرزي افشار از همة منابع بيشتر به زنـدگي  : مقدمه د). مقد1338  (طرزي،
  طرزي افشار اشاره كرده است.

د محقـق ارجمنـد عقيقـي بخشايشـي در كتـاب مفـاخر آذربايجـان كـه در پـنج مجلـ           
و دو بيت از او نقل نموده و او را شاعر قرن دهم  رسيده، نام طرزي افشار را آورده  چاپ  به

 ،1379 طرزي شاعر قرن يازدهم است نه دهم (عقيقي بخشايشي،معرفي كرده، در حالي كه 
  ).297:  5ج

كـه در  » اي يگانـه طرزي افشار شاعري يگانه، شـيوه «اي تحت عنوان نژاد در مقالهانزابي
به سـبك شـعري    - و در بخش زبان از آن بهره برده ايم - مجله نامة فرهنگستان چاپ شده 

كنـد و   هـا اشـاره مـي   و حتي در مطبوعات و كتاب طرزي و كاربرد افعال جعلي در محاوره
افزايد كه علي رغم خواست ما طرز اين شاعر در ابعاد مختلف جاي خود را باز كـرده و   مي

  ).103: 1379ما ناگزير از پذيرفتن آن هستيم (انزابي نژاد، 
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هـاي محلـي آذربايجـان     از تـذكره كـه   - در تذكرة شبگرد استاد غالمرضا دانش فروز 
كه در آن قريب به سيصد شاعر از شاعران و اديبان آذربايجان غربي از جمله طرزي  -   است

اند. منبع استاد شبگرد در نوشتن زندگي نامة طرزي افشار، مقدمه ديوان طـرزي   معرفي شده
طرزي، به دو تـن از مقلـدان وي    افشار تمدن است. در اين تذكره افزون بر ذكر اشعاري از

ارت شده است. گفتنـي اسـت كـه    القاسم فروردين و حسرت ارموي اشهاي ميرزا ابونام  به
اين تذكره به عدم گرايش طرزي به سبك هندي اشاره شده و از سوي ديگـر در بخـش     در

ــ    ــدي و ويژگ ــه ســبك هن ــرزي ب ــرايش ط ــدي از گ ــه دال  يســبك هن ــعر او ك ــاي ش ه
اعر در اين تـذكره بـه سـفر حـج شـ     است سخن گفته شده است. همچنين در   نكته  اين  بر

 ).368:  1378فروز، اشاره شده است (دانش 1060  سال
مـان كـه در آن مطـالبي در بـاب     محقق ارجمند حسن انزلي اورميـه در كتـاب گـذر ز    

  ).831: 1384(انزلي، افشار آمده است  طرزي
ديدگاهي انتقادي » موسيقي شعر«استاد و محقق گرانمايه دكتر شفيعي كدكني در كتاب  

 شار دارد و نوشته:در مورد طرزي اف

» ترين شـاعر تـاريخ ادبيـات ايـران      صاحب سبك«در قرن يازدهم شاعري را داريم كه 
ترين شاعر جهان باشد، كسي كـه سـعدي و حـافظ و      است و شايد هم صاحب سبك

خيام و فردوسـي يـك هـزارم او داراي سـبك خاصـي نيسـتند و آن شـاعر، شـخص         
بـوده اسـت، تخلـص    » صاحب سبك«بس كه از » طرزي افشار«شخيصي است به نام 
دانيد كـه قـدما    خود انتخاب كرده است. البد مي» سبك مداري«خود را از همين جنبه 

بـوده اسـت   » صـاحب سـبك  «اند اين شاعر از بس كه  خوانده مي» طرز«را گاه » سبك«
فرماييد سـبك ايشـان چيسـت؟ ايـن       برگزيده است. حاال مي» طرزي«تخلص خود را 

زبـان  «صاحب سبك خاص كه به اصطالح ناقدان روزنامگي عصر ما: «ي همتا شاعر بي
تمام امتياز سبكي خود را در اين قرار داده است كه ». خاص خودش را يافته بوده است

پالويـدن (پلـو خـوردن) ...     را در شـعرش بـاال بـرده اسـت:    » مصـادر جعلـي  «بسامد 
د آنهـا كـه در آينـده    فرماييـ عجلـه ن » اين شعر كه نيسـت نظـم اسـت!   «گفت:   خواهيد
لـب معاصـران مـا خواهنـد زد.     آمد همـين حـرف را در مـورد فرمايشـات اغ      خواهند
هـاي شـاعر    برگـرديم بـه هنـر نمـايي    » اين شعر كه نيست نظم اسـت! «گفت:   خواهند

صاحب سبك، حضرت طرزي افشار كه با كاربرد مصادر جعلي ملوليدن (ملول شدن) 
(فقه و فروع دين را آمـوختن) و اصـوليدن (علـم    و قبوليدن (قبول كردن) و فروعيدن 

 فرمايد: ول دين را فرا گرفتن) مياص
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ــي ــده باشـ ــا ملوليـ ــه از مـ ــادا كـ حـــديث حســـودان قبوليـــده باشـــي مبـ
ــي  چو درس محبت نخواندي چه سود، ار ــوليده باشـ ــي اصـ ــده باشـ فروعيـ

 )160: 1393(طرزي،

شـاعر را ندارنـد،   بك شخصـي ايـن   شهداهللا كه حافظ و سـعدي يـك هـزارم سـ    
شود و شعر سلمان سـاوجي و عمـاد فقيـه      سعدي با شعر همام تبريزي اشتباه مي  شعر

ناسـي معلـوم نيســت...،   شـود و جـز از راه نســخه ش    كرمـاني وارد ديـوان حـافظ مــي   
يان شعر هـزار شـاعر قـرار دهيـد،     يك مصراع طرزي افشار را اگر در م صورتي كه  در
سـبك شخصـي از ايـن    » ند كه من شعر طرزي افشـارم! ز  سر صد فرسنگ فرياد مي  از

كنــد...  گــر جامعــه تعيــين مــيبــاالتر؟ امــا آيــا او شــاعر هــم بــوده اســت؟ ايــن را دي
 ).89: 1368كدكني،   (شفيعي

  

 افشار هاي زباني طرزي . ويژگي2
محمد طرزي افشار، در حوزة زبان شيوة نويي را ابداع نموده است. او پيوسته اين شـيوه را  

 نازش خود ديده و بدان باليده است: ماية

ز حق مگذر حسودا! گفتة طرزي صـفا دارد  طرازد هر زمان طرزيبه طرز تازه طرزي مي
  )92: 1393(طرزي،

بايد اذعان داشت كه تغييراتي كه طرزي در آن روزگاران در مـورد واژگـان انجـام داده    
هـاي مهـم    هنجـارگريزي از يافتـه  گـردد.    امروزه تحت عنوان هنجـار گريـزي مطـرح مـي    

شناسي است. قبـل از اينكـه در روسـيه     هاي سبك ها است و امروزه اساس بحث  فرماليست
هـايي  م. پيرامون ادبيات و ويژگـي 1914مكتبي به نام فرماليسم شكل بگيرد  سالهاي قبل از 

كه هر كسـي  شد  اي اطالق ميكه متن ادبي بحثهاي فراواني وجود داشت و ادبيات به پديده
، اين انحصـارگرايي شكسـته شـد و    توانست به اسرار آن پي ببرد.  با پيدايش فرماليسم  نمي
هـا، تحـت عنـوان     كـه همـة ايـن    كم رويكردهاي فراواني به ادبيـات صـورت گرفـت     كم

ادبي يا بوطيقا مطرح شد. با اين نظريه، چهارچوبي منظم به دست منتقد ادبي آمد تـا    نظرية
مي و به دور از ذوق واحساس به بررسي و كنكاش ادبيات بپـردازد. در واقـع   او با ديدة عل

اين نظريه راهي براي آزاد كردن آثار ادبي ازچنگ نوعي ظرافت طبع متمدنانه بود و اين آثار 
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توانستند مي داد كه در آن، دستكم دراصول، همهرا در مقابل نوع جديدي از تحليل قرار مي
  ).8: 1380(ايگلتون،  شركت كنند

و نقـد ادبـي رخـداد؛آنچنان كـه      باپيدايش فرماليسم، تحوالت عظيمي درحوزة ادبيات 
هاي ادبي بعد از آن، مانند ساختارگرايي،پسا سـاختارگرايي و... حيـات خـود را    مكتب  همة

را بـه توجـه افراطـي بـه شـكل و      مديون فرماليسم هستند. اگر چه مخالفـان فرماليسـم آن   
تـوان سـاية سـنگين تـأثير      اند، اما هرگـز نمـي   شناسانه با متن متهم كردهبازي زيبايي   نوعي

ايـران نيـز دكتـر شـفيعي كـدكني      هاي ادبي سدة بيسـتم انكـاركرد. در    فرماليسم را برنظريه
برجسته وشاعر گرانقدر از پژوهشگران و شاعران بزرگي است است كه به فرماليسم   محقق

  توجه داشته است.
ها به بررسي زبان ادبـي و كاركردهـاي آن     زآنجايي كه فرماليستدر خور ذكر است كه ا

ترين عناصـري   شناسان وآراي آنها بودند. يكي ازمهم به شدت تحت تأثير زبان پرداختند،  مي
يــا همــان هنجــارگريزي اســت  كردنــد، فراهنجــاريهــا بــه آن تكيــه مــيكــه فرماليســت

  ). 223: 1390  (مدرسي،
،  Jeffrey Lichصول و قوانين زبان معيار اسـت. جفـريليچ/   فراهنجاري، گريز از برخي ا
كنـد: واژگـاني، دسـتوري،     ها را به هشت دسته تقسيم مي  زبان شناس انگليسي، فراهنجاري

) 42: 1969(ليچ،  Archaismآوايي، خطي، معنايي،گويشي، سبكي، در زماني يا باستانگرايي/ 
بخشند و بـار معنـايي آن را   ركردي جديد ميها به زنجيرة كالم كاو معتقد است فراهنجاري

گردند به شرطي كه سـه عامـل زيـر در آن    دهند و باعث رستاخيز زنجيرة كالم ميتغيير مي
ــد؛  ــده باش ــت ش ــار  1 رعاي ــه عب ــد و ب ــومي باش ــانگر مفه ــد.  )بي ــمند باش ــر، نقش ت ديگ

 )بــه قضــاوت مخاطــب بيــانگر3 باشــد، يعنــي بيــانگر منظورگوينــده باشــد.  منــد )جهــت2
  ). 44: 1، ج1383باشد؛ به عبارتي ديگر غايتمند باشد (صفوي،  فهوميم

رتعريـف شـعر، آن را نـوعي    ها،منتقـدان ديگـري نيـز بودنـد كـه د       عالوه برفرماليسـت 
 گويد:پل سارتر در اين باره مي دانستند. ژان زباني مي  فراهنجار

آنهـا را اساسـاً   يـد گفـت كـه    گيرد،حتـي با   شعر، واژگان را همچون نثر بـه كـار نمـي   
بايــد بگــوييم كــه بــه آنهــا  كنــد. گيــرد، يعنــي از واژگــان اســتفاده نمــي نمــي  كــار  بــه

رونـد، يعنـي    رساند. شاعران ازآن كسانندكه زير بار اسـتفاده از زبـان... نمـي     مي  استفاده
  ).75: 1380خواهندآن را چون ابزاري به كارگيرند (احمدي، نمي
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ها و تركيباتي دست زده اسـت كـه     از آن جايي كه طرزي افشار به ساخت و ايجاد واژه
بنـابراين، بررسـي اشـعار او از    انـد،    تاكنون در دايره واژگاني ادب فارسـي حضـور نداشـته   

سـازد.   ها، ما  را بـا زبـان و سـبك وي بيشـتر آشـنا مـي        فرماليستي و اصول و مباني آن  ديد
شود شاعري كـه   ري واژگاني دراشعار طرزي  بررسي و نشان داده ميكتاب، فراهنجا  دراين

توانــد بــا ابــداع واژگــان و  از لحــاظ داشــتن پشــتوانة فرهنگــي كــم نظيراســت،چطور مــي
دهـد و بـا حيـات بخشـيدن بـه       جديد زبـان خـود را از خودكارشـدگي نجـات      تركيبات
ريـزي در اشـعار طـرزي    كالم خود، باعث غناي زبان گردد. مهمترين نوع هنجـار گ   زنجيرة

  هنجار گريزي واژگاني است.
  
   lexical deviationفراهنجاري واژگاني/ 1.2
 را جديـدي  تركيبـات  و واژگـان  خـود  اسـتعداد  و توانـايي  با شاعر فراهنجاري، گونه اين در

 شـعر  در واژه كـه  داشـت  اذعـان  بايـد . اسـت  نداشـته  كـاربرد  او زمـان  تا كه كند مي  ابداع

 را زبـان  برجسـتگي  وجـه  باشد، بديع و بكر كه زماني و، كندمي ايفا سزاييبه و اساسي  نقش
 .كرد خواهد نمايان بيشتر

...  و نمـاد  اسـتعاره،  مجـاز،  طريـق  از كـه  معنـايي  گوناگون هاي داللت داشتن با ها واژه
 را آنهـا  تواندمي شاعر توانمند ذهن كه هستند ايبالقوه هاي توانايي داراي آيند، مي  پديد
 پنهان هايپرده در هاواژه. برگيرد بهره خود سود به آنها از و بگيرد كار به خود سرايش در

 بـا  بتوانـد  كـه  اسـت  كسـي  توانـا  شـاعر  .انـد فشـرده  فرو را شگرفي هايانرژي خويش

 كنـد  رسـتاخيزي  را خـود  كـالم  و آزاد را هـا  انـرژي  اين بيشتر، چه هر شايسته،  ترفندي
  ).103: 1383 لي،حسن(

 نظيـر  ادبـي  فنـون  رنه ولك انواع كه است بدانجا تا شعر در واژه اهميت كه است گفتني

 اندشده ابداع اين براي اصوات تركيب طرز و كلمات و صداها يا اصوات تكرار شعر، وزن

  ). 74: 1377 مقدم، علوي( كنند جلب هاه واژ سوي به را توجه تا

 نيازمند كند، شعر وارد را ايهتاز مفاهيم كه دارد را توانايي اين شاعري وقتي است طبيعي

 واژگان آوريجمع به دست مقلّد، شاعران خالف به شاعران، اين. هست هم جديدي واژگان

 است تركيبات همين و سازندمي بديع تركيباتي و كرده استفاده زبان امكانات از بلكه زنند نمي

 نـو،  شـعر  ساختمان بزرگ معمار. كند مي كمك آنان زبان و سبك شناختن در را مخاطب كه
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 را آنهـا  شخصـيت  كه دارند خاصي كلمات بزرگ شعراي: گويدمي مورد اين در يوشيج، نيما
 خـود  منظـور  بـراي  اي كلمـه  انـد بوده مجبور و اندداشته خاصي معناي كه زيرا شناساند،مي

 و هسـت  همـه  دسـترس  در و زياد چه كلمات عادي، مطالب براي كه، صورتي در. كنند  پيدا
  ).218 :1368 اسفندياري،( گويند مي  همه

 و واژگـان  آفـرينش  بـه  خـود،  نبـوغ  و اسـتعداد  فراخـور  بـه  يـك،  هر نيز قديم شاعران
 و شعر بزرگان مثالً. است يافته خاص زباني و سبك سانبدين و يازيده دست جديد  تركيباتي

 تركيبـات  و اصـطالحات  واژگـان،  كـدام  هـر  خاقاني، نظامي، حافظ، جمله از فارسي، ادب

 خـور  در. دارد سزابه اهميتي شعريشان زبان شناخت هادرويژگي اين بررسي كه دارد  خاصي
 انحصـار  در را آن تـوان نمـي  و اسـت  زباني توانش جزء سازي واژه فرآيند اين كه است ذكر

 گويـان  سخن كه دارد تكيه واژه ساخت اصول بر و دانست نهادها و هاسازمان يا فرهيختگان

  ).91: 1387 خرمايي،( كنندمي تبعيت آن از ناخودآگاه طور به زبان
 دارند، فارسي زبان در او تبحر و استادي از حكايت غالباً كه طرزي، اشعار رنگين واژگان

 را هـا آن فارسـي  زبـان  انعطاف و پذيريتركيب رهگذر از او كه بديع، واژگاني كنار در وقتي
 را او نـوعي  بـه  هم و دهندمي نشان را او خاص زبان و سبك هم گيرند، مي قرار كرده،  ابداع
  كشند.مي خاص مخاطباني سوي  به

 نويسد: نژاد ميانزابي

ــا شــعر و شــيوة شــگف  ــده كمــي احســاس  در برخــورد نخســت ب ت طــرزي، خوانن
 كند و حتي ممكن است كه شعر را نامفهوم و شاعر را ناچيز انگارد، اما پـس  مي  غريبي

ر بـا چيرگـي عجيـب و در عـين حـال      شود كـه شـاع   از انس و اُخت شدن معلوم مي
هـاي    توانمندي ظريف و حساب شده، اقدام به ساختن مصدرهاي ساختگي و صيغه  با

 ) 90: 1379كند (انزابي نژاد،   جعلي مي

 چنان كه خودش گفته:

جانب نظـم را مراعيـدم  گرچه طرز نو اختراعيدم
  )1: ب178(غزل 

اي   كه طرز غريبي جديديـده  تو را طرزيا صد هزار آفرين
 )9: ب202(غزل 
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  سازي واژه 1.1.2
سازي بيشتر از واژگان مشتق بهره برده است. بايستة ذكر است كه  در زمينة واژه افشـار طرزي 

بـا يـك يـا چنـد ونـد اشـتقاقي،       واژگان مشتق گاهي از تركيـب يـك واژك آزاد (تكـواژ)    
كننـد. انـواع   شوند كه بـرروي زنجيـرة كـالم خـود نمـايي مـي      ساخته ميجديدي   كلمات
هاي مقيدي در زبان فارسي با معاني مختلفي وجود دارند كـه امكـان خلـق واژگـان      تكواژه

ها اسـم وصـفت تـازه     توان دهدهند. طوري كه بايك تكواژ مقيد، مي  جديدي را به شاعر مي
ي فراوانـي  هـا   مصـدري امكـان سـاختن واژه   » نيد و يـد «راخلق كرد. براي مثال از تكواژ 

سازي و شـيوة آن در اشـعار    قبيل: پلنگيدن و بعيديدن و... وجود دارد كه در ذيل به واژه  از
  رود: طرزي اشارت مي

  اسم عام + يدن ـ
سازد براي نمونه از معمار، مصدر جعلي بمعمارد  گاهي طرزي از اسم عام مصدر جعلي مي

  را ساخته است:
ــا     و دل روشن رفيق راه ماسـتسينة صاف ــارد ز م ــردم بمعم ــزل م ــكر هللا من  ش

  )2: ب8(غزل 

 منزالنداز منزل: مي ـ
 توقـف تيـر را   راستي مـي منزالنـد بـي     مي كماناند كجي گه بند و گه زنجير را

  )1:ب5(غزل 

 هاي جنگيدن و پلنگيدن و پلنگ: واژه جنگاز  ـ
 غزال گلشن حسني پلنگيدن چـرا؟ تو  با من دلخسته اي دلدار جنگيدن چرا؟

  )1: ب4(غزل 
 قدش خميده چو پشت دوتاه صياد است  به صيد پير و جوان آسمان كمينيده است

  )6: ب27(غزل 

 از واژة خانه: ـ
 بنده خانَد  مگر آن ماه وش مي  پر از نور است امشب كلبة ما

  )6:ب82(غزل 
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 المثلي رايج به كار گرفته است: ضربساخته و در » كريدن«يا از واژة كر فعل  ـ

 كـرد   هست مثل كه باغبان موسم ِميوه مي  ساده رخان نمي تو را گوش كنند طرزيا
  )10:ب98(غزل 

  انداخته است. و طرزي اين گونه تعبيرات را در شعر خود به خوبي جا 
  اسم خاص+ يدن ـ

بلكــه گــاهي از بــرد،  ه مــيطــرزي نــه تنهــا از اســم عــام در ســاختن مصــدر جعلــي بهــر
سازد، براي نمونه از سليمان و الياس و  اي مينشانه مصدري يدن، نيز فعل تازه  خاص+  اسم

  لقمان و...
ت سـليمانم ت مي  ندارم قدر موري گرچـه در همـسليماند  غلط بود آنكه مور از روي هم 

  )7: ب58(غزل 
 اي  بقراط و لقمانيـده عيسيا با لعل لب   ايموسيا با سبزه خط خضر و الياسيده

  )9:ب196(غزل

  اسم مكان خاص+ يدن ـ
مصـدر جعلـي و فعلـي تـازه؛     اسم مكان خاص نيـز بـراي طـرزي افشـار بـراي سـاختن       

شود، براي نمونه حجاز، اصفهان، حج و بيت الحرام. در بيت ذيل در ضمن از  مي  مايه دست
  مادة مضارع مصدر جعلي ساخته است.

 تو ز راه مانيدي بـس كـه اصـفهانيدي     حجازيدندطرزي از ره همت همرهان
  )9:ب229(غزل 

 سر كوي تو مي بيت الحرامد طريق طالبت مـي راه حجـد
  )2:ب74(غزل 

  دو اسم مترادف + يدن ـ
دواسم مترادف (معطوف ومعطوف عليه) نيز كه به صورت مصدر جعلـي در آيـد از كـالم    

  برادر و مال و جاه در شعر ذيل توجه شود:سازد، به پدر و  طرزي، طرز ديگر مي
 پــدر و بــرادرد   راز مگــو اگــر همــه مــي     گرنه به خويش دشمني باش خموش با كسي

  )6:ب98(غزل 
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ــتنده حـــقنمـــي  مال و جاهدبه دنياپرست ارچه مي  التجايـــد پرسـ
  )7:ب95(غزل

  كلمه مركب يا عبارت + تك واژ مصدر جعلي  ـ
سازد، بلكه از واژگان مركـب يـا جملـه هـم       مفرد، مصدر جعلي نميطرزي تنها از كلمات 

  نمايد، چنانكه: كند، به اين ترتيب واژگان نويي ابداع مي استفاده مي
 لبِ لعل تو مي يحيي العظامد  رميمدز هجرت استخوانم مي

  )3: ب74(غزل 

  هاي عربي+ يدن واژه عربي و يا جمله ـ
سـازد. ايـن نكتـه در خـور       مـي گاهي طرزي از زبان عربي و حتي جمالت آن نيز واژة نـو  

ات عربـي بيشـترين تـأثير را بـر     هاي مختلف دنيـا، زبـان و ادبيـ   است كه در بين زبان  تأمل
فارسـي راه    كـم بـه زبـان    كـم   هاي عربـي  است. پس از ورود اسالم واژه   فارسي نهاده  ادب
اي كـه   گرديـد؛ بـه گونـه    ب مـي آغـاز نـوعي مبادلـة واژگـان محسـو      كرد. اين امر در  پيدا

مـوده و بعضـي لغـات را بـه     بسياري از واژگان و اصطالحات را از ايرانيـان اخـذ ن    اعراب
كم ورود اصطالحات،  هاي بعد تغيير يافت و كمدادند. اما اين روند در طول سال مي  ايرانيان

ي افزونـي يافـت. نمونـة ذيـل     بـه فارسـ   تركيبات، مضامين و مفاهيم شـعري زبـان عربـي   
سـاخته اسـت بـراي نمونـه از      دهد كـه چگونـه طـرزي از آيـات قـرآن نيـز واژه       مي  نشان

  »:الصراط  إهدنا«
 هميشه وِرد منست اهدنا الصراطيدن  به كويِ وصلِ تو شايد هدايتيده شوم

  )3: ب195(غزل 

  مضاف و مضاف اليه + يدن ـ
سـازد:   سازد و با آن سخن را از لوني ديگـر مـي    هم واژه مي طرزي از مضاف و مضاف اليه

  براي نمونه از برج حوت و باد و بروت.
ــد    چو خورشيد فلك مي برجِ حوتَد ــاد و بروت ــي ب ــر م ــاغِ ده  دم

  )1:ب87(غزل

  حرف وضمير + يد ـ
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شود و اين نكته شامل   ساخت مصدر جعلي از حرف و ضمير هم در اشعار طرزي ديده مي
» ي«به اضافه »  علي« كه از حرف عريي» عليكي«شود: براي نمونه در  عربي هم ميحروف 

  آمده است :
ــي ــتغنا نم ــيز اس ــز عليك  تو را هر چند طرزي مي سالمد  هرگ

  )10: ب74(غزل 

  صفت + يدن ـ
اسـت، ولـي    اسـتفاده كـرده  »يـدن «طرزي در ابداع واژگان،كمتراز تركيب صفات وپسـوند  

شـود، حـاكي از ذوق و   از اين نوع تركيبات در اشـعار او ديـده مـي    هاي كمي هم كه نمونه
اينگونـه صـفات،اين اسـت كـه      قريحة او در ابـداع واژگـان اسـت. نكتـة قابـل توجـه در      

داشته باشد. به طوري كه اگر بگـوييم  » يد و يدن«آيد طرزي دلبستگي خاصي به  مي  نظر  به
  يم.  ا  ن به گزاف نگفتهآنها پربسامدترين پسوندها در اشعار اوهستند، سخ

 ننرمد: در معناي نرم نشود. ـ
 عبث بود اين آه سوزان عبث  دالنننرمد دل سخت سنگين

  )4: ب42(غزل 

 بعيد و سفيد+ يد ـ
ــده ــا بعيدي ــفا ت ــن يوس  اي چو يعقوب چشمم سفيديده  ايز م

  )1:ب202(غزل 

  ايدن   تكواژ ـ
بـه صـورت   » شـدن «و نيز فعل ربطـي  » كردن«در اشعار طرزي در بيشتر موارد فعل كمكي 

است. اين تكواژ، گاه همراه بـا    آمده است. او بيشتر از صد تركيب با آن ساخته » ايدن«فعلي 
اسم آمده كه معني فعل دارد، و گاه به تنهايي در مفهوم فعل معين يا فعل ربطـي در اشـعار   

  طرزي جاي گرفته است.
 راب نوشيدن. همانند بيت زير:با اسم: باده ايدن: باده خواري، ش ـ

ــرا    اي كه مي سهوي دمادم با وجود عقل و هوش ــدن چ ــراي چيســت بنگي ــدن از ب ــاده اي  ب
  )5:ب4(غزل 

 فعل ربطي: گاهي به جاي فعل اسنادي (ربطي) به كار رفته است. ـ
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ــدار او ــه دي ــدم ب ــان والهي  كه ايدم به صد جان خريدار او  چن
  )12:ب4(مثنوي 

 است.» شدم«مصراع دوم به معني در » ايدم« ـ
 از حال من كه مطّلعاند طبيب را؟  شـفايدمبا رنجه ايدن قـدمي مـي

  )3: ب15(غزل

  ساختن صفت تفضيلي فارسي به رسم عربي با تك واژ يدن ـ
. اسـت  تفضـيلي  صـفت  بـه  مربـوط  شـود  مـي  ديده طرزي مشتق واژگان در كه ديگري نكتة

 اما) 115: 1387 نك: مدرسي،( شود مي ساخته »مطلق صفت+ تر« تركيب از تفضيلي  صفت
 صـفت،  از گـاه  عربـي،  زبـان  آيـين  به طرزي،. شودمي دگرگون طرزي شعر در ساخت اين

 فعـل  انـزك  از و انـزك  تفضـيليِ  صفت نازك از مثالً، سازد؛مي افعل وزن بر تفضيلي صفت

  است ساخته
 است نازك قلمكار و چيت قماشِ آري  دهـر دلبـرانِ از مـن نگـارِ انزكـد مـي 

  )5: ب25(غزل 

 و يا نزديك به اين كاربرد: ـ
مـاه  و مهـر  از تـرد  مـي بلنـد  رفعت به كه رسد كجا طرزي تو وصل گَرد  تـو  منزلـت 

  )7:ب208(غزل 

  ساختن صفت مشتق از تك واژ آزاد و دو تك واژ مشتق: ـ
 در بيت ذيل:» مرادمندا«مانند  ـ

 دلِ مرادمنـــدابيچـــاره  هالكددر آرزوي تو مي
  )1:ب3(غزل 

  ها: جا كردن سازه  اي خاص با جابه كاربرد فعل نهي به گونه ـ
نمايد و بـا ايـن شـيوه، سـخن و كـالم        جا مي  هاي سازندة فعل نهي را جابه طرزي گاه سازه

  سازد، براي نمونه: خويش را به چشم خواننده غريب مي
 ماحتساب كـه فضـلِ خـدا حسـاب نـدارد       مبيمدار ز روزِ حساب اي دل من از جرمت

  )3:ب51(غزل 
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به اول پايه فعـل نهـي   » م«مبيمدار: بيم مدار. و در ماحتساب با حذف همكرد و افزودن 
  ساخته است.

 آشـوبد سر ز محمل مبـرون قافلـه مـي خوبدبا جمالي كه ز خورشيد بسي مي
  )1:ب68(غزل

  مبرون: بيرون مبر
  از فعل و بعد از تكواژ صرفي:كاربرد ضمير مفعولي پيش  ـ

در زبان فارسي معمول است كه ضماير پيوستة مفعولي هميشه بعد از فعل و قبل از مفعـول  
سازي و يا به عبارتي ديگر براي برجسـته نمـودن    آورده شود ولي طرزي افشار براي غريب

  است.به كار برده » مي«اشعارش ضمير مفعولي را پيش از فعل و بعد از تك واژ صرفي 
 دانستم در آخر ميم كيندچه  گمانيدم كه مي مهرَد در اول

  )4:ب63(غزل 

  كيندم. ميم كيند: مي
  قبل از اسم يا صفتي:» مي«ژ صرفي تك وا ـ

قـش قيـدي و... دارد بـراي نمونـه     قبل از اسم و يا صفتي كـه ن » مي«آمدن تك واژ صرفي 
  شعر ذيل:  در

 سوي تو آن سرو مي كج نگاهدكه  اي بـاز طـرزيمگر راست حرفيده
  )8:ب95(غزل 

 كه تا نديده جمالِ تو ميم انكارد  مالمتيده مرا شيخ بيش معـذورم
  )3:ب54(غزل 

  انكاردم. ميم انكارد: مي
 نگاهد سوي بيگانه كه اين هم طرزيستمي پيچــدمـي تغافـل كنــد از عاشـق و رو مـي

 به افسانه كه اين هم طرزيستكند گوش مي غـــزل دلكـــش عشّـــاق نمـــي مســـتمعد
  )6و  5:ب39(غزل 

 چاقمــتگفتــا مخــور غــم طرزيــا! مــي  امگفتم كه از هجران تو اي ماه! ناچاقيده
  )7:ب23(غزل
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در خور ذكر است كه طرزي افشار شاعري است ساختارشكن خاصه در حوزة واژگاني 
باشد  بديل مي در اين حوزه، نوآفريني بيبسامد افعال جعلي طرزي در باالترين حد است. او 

و دليل اين مدعا وجود بالغ بر سه هزار و دويست فعل و مصدر جعلي در ديوان اوست. او 
توانسته با همين افعال مضامين لطيفي را بيان دارد. استاد انزابي نژاد به كاربرد اينگونه افعـال  

ــي    ــاره م ــب اش ــات و كت ــي در مطبوع ــاورات و حت ــد و در مح ــي  كن ــان م ــه  اذع دارد ك
خود را بـاز كـرده و مـا نـاگزير      خواست ما طرز اين شاعر در ابعاد مختلف جاي  رغم علي
بـه ويـژه در محـاورة جوانـان از     ). امروز 103: ص1379پذيرفتن آن هستيم (انزابي نژاد،   از

  شود، افعالي چون: بزنگ: زنگ بزن. گونه افعال بسيار شنيده مي  اين
اي بـه روي  طرزي بايد مد نظر قرار داد كه، او با شعر خود دريچـه  اين نكته را در شعر

گشايد كه از پيوستگي گسترده با ذهنيت شكل گرفته و از تخيل و عاطفة فردي  خواننده مي
مهـر و صـميميتي نهفتـه اسـت كـه،       هـاي اشـعار او   برد. از ايـن رو در وراي واژه  سود مي

  گذرد.  گذرگاه احساس مي  از

  د واژگان عربيكاربر 2.1.2
گيـري از كنايـات و تعبيـرات عربـي در سـاختمان       هاي سخن طرزي بهره از ديگر ويژگي 

هاي فارسي است، آن گونه كه عبارت عربي جزئي از كـالم او شـده و تكلّفـي در آن      جمله
زند، بلكه موجب تقويت شعر اي به ساختار كالم نمي  شود. اين امر نه تنها لطمه  نمي   مشاهده

ر او پيـدا كـرد، همچـون    تـوان  در شـع    گردد. مـوارد بسـياري از ايـن دسـت را مـي      مي او
  زير:  هاي  نمونه

 تو هم طرزي! قناعت مي به قرصـين جوينينـا    فلك با اين همه هنگامه و حشمت دو نان دارد
  )6:ب11(غزل

 كه صيدانيدم آن آهوي چين را  را»رب العالمين«هزاران شكر
  )1:ب18(غزل 

 »الّا فال«وصالش رسي جان، به  طرزي! اگر در ره جانان دهـي
  )8: ب20(غزل

 هاي رجا ترانة ماستنغمه نويد رسـيد»التقنطوا«تا ز
  )8:ب33(غزل
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 كـنم صـبر    كجا بي ذلك الشيء مـي  تو باشمچو طرزي در بهشت ار بي
  )5:ب109(غزل 

  است:  و به ما به زيبايي در بيت جا انداخته را در معني به سوي ما » إلينا«تركيب عربي 
 اي دوست چه باشد كه إلينـا بنگـاهي   ما راست بسي سود و ترا نيست زياني

  )2:ب213(غزل

  واژگان تركي 3.1.2
بماننـد زبـان فارسـي، يكـي ديگـر       استفاده از واژگان تركي و ساختن مصدر جعلـي از آن 

هاي زباني طرزي افشار است. شايان عنايت است كه وي از همة امكانـات زبـاني   ويژگي  از
بيـت ذبـل گليديـدنت و گئتديـدهاي     تر سازد. در  گيرد تا سخن خود را برجسته سود بر مي

  معناي آمدن و رفتن است:  در
ــدنت ــع از گليدي ــتيده جم  اي جحيميده مجلس چو گئتديده  بهش

  )8:ب202(غزل 
 به فـراق مـي فغـانم بـه وصـال مـي اَنيـنم        گاهي سسد و گهي سكوتَدنه چو بلبلم كه

  )4:ب167(غزل 

ه بير قـدم : در معنـاي يـك قـدم     آورد: قويمازيدم ك اي ومصراعي بهتركي مي گاه جمله
  گذاشتم و اُولسيدياگرگونل: اگر مي شد دل.  نمي

 در كف اختيارِ مـن اُولسيدي اگر گونُل  قويمازيدم كه بير قدم از پيِ دلبران رود
  )6: ب189(غزل 

 ايلَمز رحم مسلمانَه كه اين هم طرزيست  سـيردمي و نقلد و با مغبچگـان مـي  مي 
  )4: ب39(غزل

و... كـه  » اوزون«و» اوكـوز «ل طرزي گاهي از تعبيرات كنايي عاميانه رايج در تركـي مثـ  
» تنتـوپ و تفنـگ انـداخ   «مثـل  كدام بار معنايي خاصي در ادبيـات عاميانـه دارنـد يـا       هر

  است:  كرده   استفاده
 مردمان را گو كه اين توپ و تفنگيدن چـرا؟  هر يك از قوس قضا تير اجل خواهند خورد
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  )6:ب4(غزل 

رود و طـرزي بـا هنرمنـدي آن را     در تركي به كـار مـي  » زبان كسي را بريدن«اصطالح 
  بيت خود گنجانده است:  در

ــندا گويدو آن كس كه بد من و تو آن بـــه كـــه زبـــانيني كَسـ 
  )5:ب3(غزل

ـ  » آچلماخ«طرزي از واژة تركي  ا عالمـات مضـارع اخبـاري فارسـي     به معني شـكفتن ب
  است:  ساخته   فعل

 آچلـد   االّ دل پر خون مـن هـر غنچـه مـي     خرّمد سرو و سمنآمد بهار و در چمن مي
  )4:ب100(غزل 

را گرفتـه و  »  آد«شـهور كـردن،   كـردن و م    نـام بـه معنـي   » آد ايلمـاخ «از تركيب تركي 
  است:  كار برده    فارسي به» كرد«همكرد   با

 اي  در سست عهدي اي مه من آد كرده اي تو عديم الوفاييـتمشهور عالميده
  )8:ب199(غزل 

  كاربرد واژگان عاميانه 4.1.2
و بازار و اصـطالحات   هاي زباني طرزي افشار به كارگيري زبان مردم كوچه يكي از ويژگي

ة مـردم در اشـعار او بـه وفـور     مخصوص آنهاست. اين گونه واژگـان و اصـطالحات عامـ   
ر خـود بـه خـوبي جـا انداختـه اسـت       شود، و طرزي اين گونه تعبيرات را در شع مي  ديده
بسـيار نزديـك شـده ، از جملـه:     جايي كه زبان شعري او به گفتار ساده و روزانـة مـردم     تا
ــد  نمــك« ــي » نبحرامي ــه معن ــود «ب ــرام ب ــه ح ــاي  » ننمــك ب ــه معن ــان عاميان ــه در زب ك

  دارد.  ناسيناش  قدر
 ز بس آهيدم آهم در جگر نيسـت   ز بس اشكيدم آبم نيست در چشم

  )2: ب28(غزل 
 ايـم مـا    حراميـده   در خدمتت نمك به  طالع نگر كه با همه اخالص و بندگي

  )3: ب9(غزل 
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نايي غـرور، كبـر و خودنمـايي را    و بروت دارد، و مفهوم كباد و بروتد: به معني باد مي 
  سازد. ذهن متبادر مي  به

ــد   چو خورشيد فلك مي برج حوتد ــاد و بروت ــي ب ــر م ــاغ ده  دم
  )1:ب87(غزل 

  است.» به ديدار كسي رفتن» به معني«قدم رنجه كردن «و: 
 افتخـار مـن  شـود باعـث     آمدن تو مي ايكمد ز تو گر قدمت برنجههيچ نمي

  )5: ب189(غزل 

هـاي ادب    اي جز اين ندارند. همـة قلّـه    دوران طرزي دوران تقليد است و شاعران چاره
است. لذا در بـاب شـيوة شـاعري      است. حتي براي شعراي نابغه هم كاري نمانده   فتح شده 

سـت و  مبتني بـر تتبـع پيشـينيان ا   اگرچه شيوة شاعري وي «طرزي نيز عقيده بر اين است: 
ا     هاي شاعران گذشته مانند فردوسي، نظامي، سعدي و ديگران بي انديشه  از بهـره نمانـده، امـ

)؛ و 363: ص 1378(دانش فروز، » طرز خاصي دارد كه در حد افراط مختص خود اوست...
توان نبوغ طرزي ناميد. اين در حالي است كه نصرآبادي او را مقلّد مال فوقي   اين شيوه را مي

» انـد...  گفت چنانچه مكرر عزيـزان شـنيده   به طرز ملّا فوقي شعر مي«... گويد:   ند و ميدا مي
). اما خود طرزي، بر اين باور نيست و فوقي را در شـاعري در  408: ص 1317(نصرآبادي، 

 گويد:  داند كه با او به رقابت و معارضه برخاسته است. مي  تر و مقلّد خود مي اي پايين  درجه

  )7:ب70(غزل 

تنهـا اوسـت كـه طـرز نـويي را       طرزي بر اين باور است كه تمـامي شـاعران مقلّدنـد،   
  بالد:  نهاده است و بسيار به اين طرز خود در شعرش مي  بنيان

 همه ممتاز آمد طرز طرزيست كز آنها هر يكي از شعرا مـا أخَـذ يكدگرنـد
  )9: ب94(غزل 

  
  

ــو  ــد ف ــود  حاس ــرزي ش ــي ط ــص تحت قي تخل
چون خري كش اسبي از ابريشمين جل حاصـلد 
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  گيري . نتيجه3
سازي بنمايد و  آنكه اگر در شروط شاعري يكي از نكات اين باشد كه شاعر واژه سخن آخر

هـاي جديـد    نظير است. شعر او آكنـده از واژه  بر غناي زبان بيفزايد طرزي از اين جهت بي
شود و خواننده را هـر لحظـه     نميبرساختة خود اوست كه در هيچ جا و هيچ شعري يافت 

كند و اين امتياز طرزي است هـر چنـد ممكـن اسـت بـراي خواننـدة شـعرش          غافلگير مي
هاي شعري كه برساختة خود اوست از لحاظ اماليي يا ساختماني   آفرين باشد و واژه    مشكل

بـا كمـي    به نظرش نادرست بنمايد. يا منظـور طـرزي را از آن واژه در نيابـد. امـا خواننـده     
رود و بـا تركيبـات بـه ويـژه افعـال جعلـي برسـاختة او          حوصله و عالقه وقتي پـيش مـي  

گـوار و چـون آبـي زالل در كـام خـود        اي خوش  شود؛ شعر طرزي را چون چشمه  مي  اآشن
هـد كـه بـه شـيوة نـو خـود ببالـد و        د  يابد و اين جاست كه خواننده به شاعر حـق مـي   مي
در زمينة شعر تقليـد محـض اسـت طـرزي را شـاعري نـوآور و        اي كه همة كارها  دوره  در

  نوجوي با كالمي داراي چاشني طنز بيابد:
ــي ــه نمـ ــده كهنـ ــرّر شـ ــظ مكـ ــدلفـ  گوش كن اي گل كه هست طرزك طرزا لذيذ  لذّتـ

  )7: ب103(غزل 
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