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 چکیده

و معاصر سلطان  غزنه در هجری( پنجم سده اول از شاعران دوره اول غزنوی )نیمه عیوقی،

بحرمتقارب سروده شده در قالب مثنوی و در « منظومه ورقه و گلشاه عیوقی»محمود بود.  

.در این پژوهش نخست حماسه دانست ای است كه باید آن را مظهرآمیزه عشق و و مجموعه

وی پرداخته سپس درباره قالبهای منظومه و ویژگیهای سبکی ۀ به معرفی عیوقی و منظومـ

عیوقی در این منظومه و مفردات و تركیباتی كه  آن بتفصیل سخن گفته ایم. سبک گفتار

است كهنه بنظر میرسد. برخی از نکات دستوری در كتاب از لحاظ قدمتی كه دارد  آورده

شناسی این منظومه، در تحلیلهای آیا توجه به مباحث مربوط به سبک  قابل توجه است.

زبانی راهگشا و سودمند است؟ این مقاله، به بررسی سبک منظومه و آشنایی بیشتر با 

پرداخته ی، زبانی و ادبی و برخی مختصات عروضی ویژگیهای شعر عیوقی در سه بخش فکر

 است. 

 : عیوقی، منظومه، ورقه و گلشاه، حماسه، سبک شناسیکلمات کلیدی

                                                             
 نام داده اند رییتغ یبه دستور وزارت علوم به مجالت علم 98سال  یكشور از ابتدا یپژِوهش یتمام مجالت علم - 1

دكترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران و مدرس مؤسسه غیرانتفاعی دانشجوی  -2
  (golestan@golestan.ac.irگلستان)

 (s.h.aftab59@gmail.comكارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، مؤسسه غیرانتفاعی گلستان) -3
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 مقدمه -1

های موجود و رونق داستانسرایی و با رواج شعر غنایی در قرن پنجم و با توجه به زمینه

كم شکل میگیرد كه از برخی نشانی باقی است، های عاشقانه نیز كمپردازی، منظومه منظومه

است، چون وامق و عذرای عنصری و یا چون مثنویهای رودكی و یا بخشی از آن در دست 

تمام آن موجود است، چون ورقه و گلشاه عیوقی. در سیر تکوین داستان عاشقانه، پس از 

و سرخ بت و شادبهر وامق و عذرا، خِنگ بت ۀ ورقه و گلشاه عیوقی، عنصری با سه منظومـ

الحیات قرار میگیرد كه جز بخشی بازیافته از وامق و عذرا، از بقیه اطالعی نداریم. و عین

عیوقی چیست؟از نظر  ۀ سبک منظومـ( 25)یکصدمنظومه عاشقانه فارسی،ذوالفقاری:ص

سبک زبانی و محتوای حماسی كامالً خراسانی است و درهمان دوره نیز هست؛امّا از 

ی عاشقانه و بطور كلی غنایی، میتوان آن را پیشگام یا درآمدی برسبک غنایی نظرمحتوا

 عراقی دانست.

 آن اموی جریر،شاعردوره نیست؛ اگرابوحرزه دقیقاً معلوم وگلشاه ورقه داستان نظم تاریخ

 درآورده است.  شاعری است كه آن را بنظم فارسی عربی درآورده، عیوقی، نخستین را بنظم

موضوع داستان و امکنه و اشخاص و آداب وعادات مذكور »اهلل صفا معتقد است: استاد ذبیح 

در آن مربوط به عربستان و قوم عربست.كیفیت تنظیم داستان و ایرادموضوع هم انتساب 

حتمی آن رابه قوم عرب میرساند...داستان مانند دیگر داستانهای عاشقانه عربی همراه 

انگیزست و این امر الزمه تعصب دور از تمدن ت تأثربانومیدی ومحرومیت و منجربه عاقب

اقوام بیابانگرد عرب بوده است... .تنهامطلبی كه دراین داستان مایه تسلی است آنست كه 

پیامبر دو عاشق ناكام اند كه بیاورند، چنین گفتهیی ازمعجزات پیامبرمسلمین برای آنکه نمونه

ورقه وگلشاه «.)ه و با یکدیگر كابین بسته استمحروم رامدتی بعدازمرگ زنده ازقبر برآورد

 (14عیوقی،تصحیح صفا، ص

هجری( دوره غزنویان یا دوره سلطان  421-387عیوقی، معاصر سلطان محمود بود.)

های مهم و پررونق ادبیات فارسی است. زبان فارسی بویژه در دورهمحمود غزنوی، یکی از 

( وزن و سبک نگارشی كه عیوقی در نظم 25نظم، جایگاه زبان عربی را بدست آورد. )همان:

ورقه وگلشاه بکار برده است، همچون وزن وامق و عذرای عنصری و شاهنامه فردوسی، بحر 
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تاب است ثابت میکند كه این مثنوی متقاربست. این خصوصیت فقط با آنکه دلیل قدمت ك

 است.  1یک نوع گمشده ادبیۀ یگانه نمونـ

  انجام تحقیق ضرورت -2

مثنوی ورقه و گلشاه عیوقی ،یگانه مثنوی است كه از دوره اول غزنویان  اینکه به توجّه با

 آن ادبی ارزشهای و به مزیّتها مختلف هایجنبه از دارد بطور كامل باقی مانده است،ضرورت

شود. برای شناخت بیشتر با سبک نخستین منظومه عاشقانه فارسی،در این پژوهش  توجّه

سعی شده كه خصوصیات بارز سبکی این منظومه بررسی شود و برای رسیدن به این مقصود 

به بررسی سطحهای فکری، زبانی و ادبی وبرخی مختصات عروضی این منظومه پرداخته و 

ارائه شده است. ضمن اینکه برای پرهیز از اطناب از توضیح   شعری شواهد آنها تمامی برای

 آرایه ها خودداری شده است.

 شیوه تحقیق -3

صیفی پژوهش، این در ما شیوة ست. و تو شرح ابیات منظومه  بازخوانی هنگام تحلیلی و 

سی به مربوط موارد شنا سته بندی و سپس و كرده فراهم را آن سبک    نموده تحلیل د

 .ایمومثال آورده 

 پیشینه تحقیق -4

سف مداح  شاعری بنام یو شده و  سوزنی و مولوی یاد  شاه در آثار  ستان ورقه و گل از دا

عجیبه ۀ حکایـــ»هجری بنظم تركی درآورد و كتابی دیگر بنام  770همین قصّه را در سال 

شده اثر ملّا عبداهلل حاجی بن میركریم، از فارسی به تركی ترجمه « از احوال گلشاه و ورقه 

 در تاشکند چاپ شد. 1324و در سال 

در دست است كه به « مسیحی»ترجمه تركی دیگری از همین منظومه از شاعری بنام 

شاه عباس كبیر هدیه شده و به وزن لیلی و مجنون است. مسیحی شیروانی از لیلی و مجنون 

( 934لفقاری: فضولی در ورقه و گلشاه تأثیر پذیرفته است.)یکصدمنظومه عاشقانه فارسی،ذوا

مشهور  Floire et Blancheflorو همین قصه در ادبیات قرون وسطی اسپانیا و فرانسه بنام 

بود. ترجمه ای از داستان ورقه و گلشاه بزبان كردی هم در دست و در كتابخانه دانشگاه 

 ماربورگ آلمان موجود است كه نسخه خطی آن در كتابخانه مركزی دانشگاه تهران قرار دارد.

                                                             
 «گلشاه عیوقییک مثنوی گم شده از دورة غزنویان ورقه و »عنوان مقالۀ استاداحمد آتش -1
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ای خالصه، كه به «یکصد منظومه عاشقانه فارسی،دكترحسن ذوالفقاری»غیر از كتاب 

ۀ پرداخته ، مقالـارزشهای سبکی و مختصری  تحلیل داستانورقه و گلشاه عیوقی، ۀ ـازمنظوم

تحلیل ساختاری طرح داستان ورقه و ۀ »و مقالـ« داستان ورقه و گلشاه دكتر علی محمدی»

هیچ اثری تاكنون به سبک شناسی نخستین منظومه « فروزندهگلشاه عیوقی از مسعود 

 ایمكوشیده حاضر پژوهش این اساس، در باقیمانده از دوره اول غزنوی توجه ننموده است. بر

كنیم، الزم به ذكر است كه منبع اصلی این مقاله  بررسی و معرّفی، تحلیل این منظومه را

 است.«  صفاورقه و گلشاه عیوقی باهتمام دكتر ذبیح اهلل»

 احوال و آثار عیوقی -5

از زندگی او آگاهی زیادی در دست نیست.همین قدر معلوم است كه اومسلمان و معاصر 

سلطان محمود بود و داستان خود را دربهاریکسال شروع كرده و گویا در همان سال به پایان 

درعشق خودبراثر انگیزی داشته و آید سرگذشت غمبرده است. چنانکه از متن كتابش برمی

یی از آشنایان و كسان ناكام افتاده بودوكسانی راكه بااوراه بیداد سپَرده بودند مکر وحیله عده

ورقه وگلشاه عیوقی،تصحیح «)به یزدان سپُرد تادرروز قیامت داد وی راازآنان بستاند.

انبول ای قدیمی ازاین منظومه دركتابخانه استازنخستین كسانی كه بوجودنسخه (11صفا،ص

 آتش، احمد دكترقبال آشتیانی و دانشمند محترم آقای فقید عباس ا استاد اطالع یافتند.

 زبان فارسی در دانشگاه استانبول بود. از دو بیت منقول در لغت فرس:  استاد

 وشـل 1وشــردد لــگ كها ـبر زمین ده تگـر بجـنبد در زمــانش گیــر گـــوش             

 و الک 2تـا بتــوانی تـو میامـیـز             زیرا كه عجز از عـار نیـاید ز لکبـا مردم لــک 

مسلم میشود كه او عالوه بر این منظومه اواًل  مثنویی به بحر رمـل مسدس داشته است كه 

ده و حـرفه مداحی ومعلوم نیست در چه باب بوده و ثانیاًعالوه بر مثنویها،قصایدی نیز میسر

 (603ایجاب میکرده است.)تاریخ ادبیات در ایران،صفا:صاو،این كار را 

 معرفی منظومـه ورقه و گلشاه،شکل و قالب آن -6
 سلطان است.كنیه درآورده بنظم محمود سلطان زمان در عیوقی را «ورقه و گلشاه»داستان 

 هاكنیه و القاب همه عیوقی و بوده( المله امین و الدوله یمین)او والقاب( القاسمابو)محمود 

 . است آورده او مدح در را

                                                             
               لوش: پاره -1
      لک:خسیس و فرومایه -2



 25/(مقدسدفاع  شعر)سنجش مخاطبان درون متنی  مقدسدفاع  شعرمخاطب شناسی 

 
 

 گــرای مدحـت به و پــای به خدمت به            ورای هــوشـسـت گـرت عـیّـوقـیا تــو

 گــوی محـمـود سـلطـان مـدح جان به            بجـــوی غــازی ســلطـان مهـر دل به

 گلشاه و ورقه داستان آیا كه بود و تردید شک سال ده مدت كه است بتوضیح الزم البته

 ابهامها را پرده توپقاپویی خطی ۀنسخـ باشدیا نه.كشف داشته وجود ادبی متن یک شکل به

 و بعداً  فارسی بزبان كه خویش مقاله در بار آتش نخستین احمد و آقای برداشت میان از

 تهران در نسخه آن روی از را وگلشاه ورقه متن ساخت واضح را مسأله رسید نشر به فرانسوی

 اقبال عباس برداشت دیگری ۀنسخـ آن روی از بارنخستین كسی كه اولین. رساند بطبع

 فروزانفر در تصحیح نسخه، الزمان بدیع استاد از یادداشتهایی بود. اصالحات ایشان و آشتیانی

 آن ایمقدمه با صفا اهلل ذبیح دكتر میباشد ونیز محفوظ تهران دانشگاه مركزی كتابخانه در

 . رسانید بچاپ تهران در م 1965 /ش 1343 سال در را نسخه

ـــمنظوم كه است،« عفراء عروه و»برگرفته ازداستان عربی« ورقه وگلشاه»كهن عاشقانه ۀـ

شود.  نظمب ستانی روایت می سجم و روان دا صه عروه وعفراپیش ازقرن چهارم بهمن صورت ق

 .حدیث1عرب ذكرآن آمده اســتداســتانی مســتقل،مشــهور بوده ودرمنابع مختلفی ازكتب 

ــقانه ــگفت عاش ــند؛ اما انگیزوغم دودلداده كه طی ماجراهایی بس ش ــال هم نمیرس  به وص

 میکند.  را زنده دو و لطف الهی،آن)ص(امبریمعجزه پ با عیوقی انتهای داستان راتغییرداده و

بلند عاشقانه داستان دلدادگی عاشق و معشوق با زبانی ساده و بیپیرایه و در قالب مثنوی 

ست. شده ا سروده  سی  سبب در مفاهیم تنوع و حما شود وزن تغییر این قالب  . در این  نمی

شده كه این امر از ویژگیهای جالب  ستان بکار گرفته  ضمن دا منظومه چند بار غزلهایی در 

مه كه در منظو ـــت  مه آن اس به منظو له میتوان  ـــود. از جم یده میش عدی كمتر د های ب

ق( اشاره كرد كه شاعر به اقتضای 778-709سلمان ساوجی)« خورشید جمشید و»عاشقانه

صدمنظومه  ست. )یک شماری مفرد و رباعی و قطعه در مثنوی گنجانده ا سخن چهل غزل و 

ــی،ذوالفقاری: ــقانه فارس ــیار لطیف و 207عاش ــاه معموالً بس (  غزلهای منظومه ورقه و گلش

ستدل سی ا سجام و روانى به قرونم كه انگیز و از جمله غزلهای قدیم فار  و دقت و لفظ ان

ــت معانى باریکى ــتى و اس ــیده الفاظ فخامت و درش ــت مؤثر آن در گویانقص این كارِ  .نیس

ــت كه بمنظور انتقال مفهومی دیگر با قالب عیوقی را نوعی تنوع جویی و ابتکار میتوان دانس

را سبب شده است  مناسب صورت گرفته است و گریز از یکنواختیهای حاكم بر قالب مثنوی

 عیوقی است.ۀ كه البته بیانگر ذوق هنرمندانـ

                                                             
      74-70ص2ـ فوات الوفیات الکتبی،چاپ مصرج 379-366ص 20االغانی چاپ بیروت جلد -1
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كامل داســتان فارســی  مینیاتور زیبا را در بردارد و تنها دورة  71داســتان ورقه وگلشــاه 

كهنترین نسخه خطی مصور موجود در قرن مصور پیش از قرن چهاردهم بحساب میآید. از 

سخه بکار رفته، به سبک سلجوقی . سبکی كه در مینیاتورهای میباشدششم و هفتم  این ن

 (62-57ه.ق،تجویدی،ص10.) نگاهی به هنرنقاشی ایران از آغاز تا قرن  میباشد

 

  مختصات سبکی کتاب -7

سادگى و روانى كالم و فکر  اول قرن پنجم،ۀ نیمـدرى در ىپارس شعر ةاز خصائص عمد

آویختن به مضامین باریک، بدون دستسهولت و بدون ست. فکر گوینده در آنها بها در آن

تکلف، بیان شده است، از تعقید و ابهام و خیاالت باریک دور از ذهن در آنها كمتر اثرى دیده 

 و زیبائى فهم در را ما پنجم قرن آغاز و چهارم قرن ۀكهنـۀ ـشود. كمترین آشنائى با لهجیم

های سبکی اینگونه آثار به میکند. بررسی ویژگی یارى عهد آن اشعار آساىمعجزه فصاحت

دلیل قدمتی كه دارند باعث كشف زیباییهای بیشتر آنها خواهد شد. از ویژگیهای سبکی 

 منظومه ورقه و گلشاه عیوقی میتوان به موارد ذیل اشاره نمود.

 ویژگیهای فکری -8

شاعر مسلمان پارسیگوی . عیوقی، از نظر فکری، مدح محور اصلی استدر سبک خراسانی، 

است. ته)ص(، به مدح سلطان محمود  پرداخمدح پیامبر اسالم  ونیز، پس از ستایش خداوند 

 اشاره میکند كه این كتاب را به درخواست او از عربی بفارسی بنظم درآورده: 

ـام                    ــ ـاص و ـع ــس  از ـخ ـه یی را ك ــ ــ ـنین قصّ ن چ ذـی ــذ  ـب گـوی ـام ـن ــ ــ ــ م ـــی  ـت  وزن  و انش

 مـن وحجـره و تــوبـــه از شــــاعـری            گُــســستَـه شذ  انــدر مـیـــان داوری

ـنمَــــــن از بـهــــر آن افسـر سـروری             ـخُـ ـواهـــمرانــد  َســ ــ ــ  دری بـلـفــظ    ـخ

 (67 - 69 ) 

 سطح آوایی -9
میتوان سطح موسیقیایی متن نیز گفت، زیرا در این مرحله متن را بلحاظ به سطح آوایی »

( شفیعی كدكنی، 216كلیات سبک شناسی،شمیسا: «.)ابزار موسیقی آفرین بررسی میکنیم

موسیقی شعر را به چهار دسته تقسیم می كند. موسیقی بیرونی، كناری، درونی و موسیقی 

 .(392و391معنوی.)موسیقی شعر،شفیعی كدكنی:

 موسیقی بیرونی  -1 -9
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انتخاب این بحر برای نظم این داستان است. «فعولن فعولن فعولن فعل»وزن این منظومه 

به دو علت است: نخست آنکه تا حدود قرن پنجم غالب داستانهای عاشقانه به بحر متقارب 

سروده میشده است و ثانیاً داستان منظومه مورد بررسی تنها عاشقانه نیست بلکه بیشتر به 

باشد. بهمین دلیل  یک داستان حماسی میماند كه بنای آن بر یک حادثه عشقی نهاده شده

هر جا به وصف میدانهای جنگ رسیده تفصیل بیشتری بکاربرده و اوصاف  شاعراست كه 

پهلوانی را بیشتر مورد توجه و عنایت قرار داده است .پس میتوان گفت در واقع روایت فارسی 

كه اصل عربی داستان بشتر داستان بیشتر ویژگیهای حماسی با بار عاطفی دارد در حالی

 به تغزلی با بار عاطفی دارد و نه حماسی.جن

ردیف ، برخی از غزلهای ۀ ها در بعضی از ده غزل تغییر كرده است، اما رشتـاگرچه قافیه

متن را به یکدیگر متصل كرده است. موسیقی بیرونی،باعث ایجاد نوعی انسجام  و هماهنگی 

 البته در این منظومه شاهد عیب قافیه در چند بیت نیز هستیم ازجمله؛ میشود.

ــت  ی آب گشـ ــت  ـب ــ ــ ـون كشـ ــ ــ ـذ چ ـذازـی ـرد                   گ ـرامُشت ـك ــ ـله  بر وی  ف ــم ــ ـه ـج ــ ــ ــ ــ  هم

(1386) 

 (1826، 1017، 37،1378و ابیات)

 کناری موسیقی -2 -9

است كه همان قافیه  هربیت پایان در شعری واژگان تکرار از حاصل موسیقایی های جلوه

 یکسان  توالی با صوت چند یا یک تکرار از كه است ناتمامی آوایی هم قافیه »و ردیف است.

می  ردیف از پیش گاه و شعر یک ابیات یا مصاریع نامکرّر های واژه آخرین پایان در

 دستوری یک عنصر تکرار از كه است كاملی همگونی»ردیف (1370:44حق شناس؛«)آید.

 پایان در یکسان معنایی و صرفی، نحوی صوتی، های نقش با و یکسان توالی یگانه با

 (50آید.)همان: می پدید قافیه واژه از بعد و شعر یک ابیات یا مصاریع

.  است شده استفاده قافیه در حاجب از در ده مورد «ورقه و گلشاه» پردازی قافیه در

 شود تکرار واحد ومعنی لفظ به قافیه از پیش كه است كلمه ای قافیه، اصطالح در»حاجب

  (293 :1386ماهیار؛ «)درآید. قافیه دو میان كه است آن حاجب نوع پسندیده ترین و

 دُو غــمـشـان گهِ عشـق گشتی هــزار             دُو لبـشـان گــه ُبــوسَــه  گشتی چهار

(142) 

                 درونی موسیقی -3 -9
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در منظومه ورقه و  شعر درونی موسیقی حوزة در كه صنایعی از دیگر یکی الف( موازنه:

 ابزارهای از یکی موازنه،»است. موازنه صنعت گلشاه عیوقی در شمار اندک دیده میشود،

چند  دو یا كردن هماهنگ»( و 72شناسی شعر، شمیسا:ص)سبک« است ساخت شعر مهم

 (44)بیان،شمیسا:ص« است. متوازن اسجاع تقابل وسیلۀ به جمله

 هــِزَبـر عَـرین سُخــــرَة رزم اوســــت            َبهــشـت بَـرین چــــاكـر بـزم اوســت 

(25) 

 تأثیرگذار «ورقه و گلشاه» درونی موسیقی در كه دیگری عوامل ازب( تکرار واژه ها: 

 :است كرده پیدا نمود زیر كه بصورتهای است واژه تکرار است، بوده

 پایان بیت و آغاز در منظم صورت به واژه یک كه العجز( الی تصدیر)ردالصدر بصورت  (1

 میشود: دیده در سه بیت تنها آرایش این است، شده تکرار

ـاه                    ــ ــ ــ ـگ ـردند زی او ن ــ ـو ك ــ ــ ــ ــش چ ـاه ـپ ــ  بدیــذنـدش انــــدر مـیــان سـپــــاه س

(1181) 

 یک میشود؛ دیده مورد سه در و است تصدیر گونه ای كه العروض الی ردالصدر بصورت  (2

 میشود: تکرار نخست مصراع پایان و آغاز در منظم بطور واژه

ـوان                    ــ ــ ـار ج ــ ــ ــم ـوذ از ش ــک ب ــ ـوان و آـن ــ ــ ـدبخــوردج  ســوگــــندهـای گـــــران  ن

(1346) 

 میشود؛ در دیده موردشصت و سه در كه االبتداء الی ردالصدر بصورت  (3

 :میشود تکرار مصراع دو آغاز در منظم واژه بطور یک آرایش، این

 ثنا را جـز او كــــــس خـریذار نیسـت            ثنـــا خـوذ جــز او را ســـــزاوار نیست 

(30) 
 منظم واژه بطور یک آرایش، این در میشود؛ دیده بیت در دو كه العجز، الی رداالبتدا ( بصورت4

 میشود: تکرار دوم مصراع پایان و آغاز در

 بــذو ورقـــــۀ  عــاشــــق مـــبتــال            دعــا كـــــردی و گفتــــــی اندر دعـا 

(1677) 

 این در میشود؛ دیده بیت در شش كه االبتدا، الی ردالعروض بصورت  (5

 میشود: دیده دوم مصراع اول و نخست مصراع آخر در منظم واژه بطور یک آرایش

ــال                     ــ ـذ   ـب ــ ـم  آـی ــ ــ ـام ــ ــ ــ ـم  از  ش ـت سـ ـداـن  بال  آمـذ  و شــــــذ دلـــم مــبتـــال ن
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(1383) 

 در میشود؛ دیده آرایش این بیت دو در كه الصدر الی ردالعجز بصورت  (6

 میشود: تکرار بعدی بیت آغاز در نخست بیت پایانی كلمۀ این آرایش،

ـاهچو در بنـــد او شـــذ درفشـــنده مـاه             ــ ـپ ـوی س ــ ــ ــ ـرب  روی  ـس ــ ــ ــ ـاذ  از  ط ــ  نه

ـاذ ســپاه بنـــی ضــبّه گشــــتند شــاذ              ــ ـون تند ب ـردند چ ــ ــ ـله ك ـم ــ ــ ــ ـه  ـح ــ ـم  ه

 (774ـ 775)

عیوقی شاهد ۀ یکی از جلوه های موسیقی درونی، جناسها هستند.در منظومـ د( جناس:

 درقافیه ها هستیم؛ 1انواع جناس

 ( جناس مضارع:        1

 آوردگـــــرد            از آورد گیتــــی پــر از گـــــرد كــرد و در گـــردشایـن بگـفت 

(754) 

           جناس الحق: (2

ــواب ــ ـتی ص ــ ــی گـف ــ ــه ك ــ ت ورق ــف ه دل             بذو گ ــت ــ ــ ــواب  بـــازاز این خـس و جـ ــن ــ  بش

(1726) 

 ( جناس تام:           3

 آوریـــــذه بــروی روی و روی             گــــــرازان چـــو دوكـوهِ سـانبرآندوعاشـــق

(557) 

 صراع دوم(: چهرهروی: )مصراع اول(فلز// )م

 محرَّف:        جناس  (4
 بُــرده را از هـــم دو دلرا             كــــه بگســـست بَــــرده دل مر]آن[ ســــنگبگســــلتو

(1357) 

ای مركب ودیگری بسیط باشد. یکی از اركان جناس آن است كه كلمه: ( جناس مركب5

 ( ساده، مسند)نهاد( + زار ه،ساد)كار كارزار)غیرساده(: میدان جنگ. كار، زار:

 زســسـتی  بمـــانــدند از كــــــارزار             بـــرآن هــــر دو آزاذه شــذ كـــار زار 

(552) 

                                                             
بررسی شده « ادب فارسی دكتر جلیل تجلیلۀ جناس درپهنـ»انواع جناس براساس -1

 .47خط:/25مردوف: /49لفظ: /39ركب: م /43محرف: /16تام: /31الحق:/29است.مضارع:
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 ( جناس لفظ:          6

 خــواسـتیــذ اگــــر از پـی جــــان مـن خــاسـتیذ             هـمـــه یافتیـذ آنــچِ می

(2043) 

    جناس زائد)مردوف(:( 7

ی                    ــت ــ ــ ــ ــ ـۀ  راس ـای ــ ــ ــت : ای  ـم ــ ی گـف ــم  چـــه تدبیــــر بوذ آن كـی آراســـتـی ه

(2080) 

 

 ( جناس خط:         8

ـنگ  چگونه كنذ جـنگ بی                   هـزبر ار چـه چـیــره بـُوَذ روز جـــنگ ــ ــک و ـچ ــ  یش

(173) 

 مختصات لغات و واژه ها -10

 (موسوم به ذال معجمه) ذال میان دال وقاعده  -1 -10
ذال بوده،  چیزی بین دال و در خراسان حرف ذال با آنچه در عربی تلفظ میشده متفاوت و

نماییم ما بر وزن شما ادا می را كه خدای»مانند نمونه  اند.از این حیث به آن ذال معجمه گفته

: 1)سبک شناسی،بهار،ج« آورده اند....زمان فردوسی خوذ آی به واو معدوله به زبان میدر 

كه  اند چنین است. و اما تفصیل این قاعده چنانکه اهل ادب دركتب خود ذكر كرده(413

یک قسم  كه سه قسم آن ذال معجمه و بر چهار قسم است (معجمه) فرق میان دال وذال

اول، آنست  (7، خان محمدی:ص در ادب فارسی ةفراموش شد ةدو قاعد.)آن دال مهمله است

بود، سود، »ساكن باشد، مثل  و( ، یا و ،)كه ما قبل حروف آخر كلمه یکی از حروف عله 

  .كه در این موارد رسم الخط قدیم حتما ذال مینوشتند «شنید، رسید
ـو زو   ـذ بـابـــکـچ ـی ـن ــ ـونین  ش ــ ـه چ ــ  ز حــمیت  یکـــی نـعــره یی بركشـیذ              وَرـق

(428) 

ورقه و گلشاه نیز رعایت شده است كه این خود  دلیلی  بر ۀ این قاعده در سراسر منظومـ

 قدمت و اهمیت كتاب در زبان فارسی است. 

 کاربرد واژه های کهن -2 -10

 و روز كه تركیباتی و واژه ها كاربردها هستند، كهن یا كاربرد كم منظور واژه های

 در یا اند رفته بیرون زبان گردونۀ از یا زمان گذر و اندک اندک در رواج داشته روزگاری

 چنین دچار همواره زبان آنجا كه از و اند، پذیرفته دگرگونیهایی وساخت، معنی و لفظ
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 از سرشار« ورقه و گلشاه ۀ منظومـ» كه بود نخواهد شگفتی هیچ جای دگرگونیهاست،

 ها از جهت چگونگی تطور و تحول آنها اهمیت دارد. باشد، ضبط این واژه كاربردها چنین

 «: سوی، طرف»به معنای امروزی « سون» -

 سَخُـن بر تو نیــــکو كنــذ كـار زشـت            سَخُـن ره نُمــــایذ بـســـــونِ بَهِشــت 

(65) 

شکل تحول« خنج» - شکل دیگرآن با  ــــ كه احتماالً  « غنج»آن در قرون بعد واژة ۀ یافتـ

 «:شادی،طرب»است، به معنای گردیده

 نتــــــابذ همــــی گنــج اوی            زمــانه نیــــاســـایَـذ از خَنـــــج اوی  برزمین 

(23) 

نه) - ـــرزنش،طع غاره= س نگ)1855بی با فه=  ـفند نر)(،  287(،نو خدیش= (، 943بخته=گوسـ

(، باشـــیدن 1499(، غنودن= خوابیدن)1888= فریاد زنان)غریوان  (،2219خدیو،پادشـــاه)

 (.157(، غریویدن)1012(، پراشیدن)673)

 «پیامبر»کلمه  -1 -2 -10

 (.2174(، پیغانبر)466كه چند شکل در متن دارد: پینبر،پیغمبر)

 رده بــوذ بـذان وقـت كـــآن هـــردو پژمرده بوذ            پیَنَبر ســپه بغــــــزا بـــــــ

(2172) 

 «ها»جمع نشانه به شدن اضافه غیرملفوظ هنگامه« ـ» یا« ه»در کلمات مختوم به « ه»حذف  -2-2-10
 خیمها)خیمه ها(:   -

 همـــی كـرد  با  خیمــهـا در نگـــــاه            بتیـــــره شــــب اندر همـــی كرد راه  

(799     ) 

 حرکت گذاری کلمات -3 -2 -10
ـــ سخه، ۀ دكترصفا در مقدمـ سیار مهم این ن منظومه آورده است كه یکی از ویژگیهای ب

ست. و  شده ا شته  ست یعنی اِعراب و حركات آن نگا سیاری از كلمات آن ا شکول بودن ب م

ــحیح  ــخه را باید از لحاظ لغت و تلفظ ص ــبب آن این نس ــت كه بس این امر بحدی مهم اس

 خی از ویژگیهای این كلمات:كلمات یکی از منابع معتبر دانست. بر
كلمات مختوم به های غیرملفوظ )های بیان حركت( مفتوح است. ( حرف ماقبل آخر1

خستَه  -1214آراستَه -190َشیبَه بنی -68گسستَه-62پیرایَه-62مایَه-131مانند:وَرقَه

 و...  -164رُسَته-1078آختَه-142بوسَه -128ُسنبُلَه -564بستَه -128كُلَه-121
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 و... 813بُبَسته –996ُببَست -1070ُببُذ -57ُببَر -28تأكیدمضموم است.مانند: ُببارُذ ( باء2

 و...،  150َبرَنج -125بَلولو -947بَذو، –57( باء حرف اضافه مفتوح است.مانند: بَبَر3

 -178نَو -65( ضبط كلمات فارسی با تلفظ معمول آنها درامروز اختالف دارد.مانند: بَهشت،4

 و... 166ُرستخیز -85حَورا -78یَکی -2096ِجهان  –69سخُن -60كهُن

 

 

 

 ویژگیهای  دستوری -3 -10

 کاربرد ضمایر متصل بجای ضمایر منفصل -1 -3 -10
آن ۀ بصورت جدا كردن ضمایر از مضافشان و بکارگیری آنها بصورت جدا است كه سابقـ

 در متون كم است؛                       
 ویــاشـان ز جــایی مـــدد آمـدســـت            یکــی لشــکری بی عــدد آمـــدســت 

(1094) 

 فاعلی « ش»کاربرد  -2 -3 -10

 فعل ماضی درآید و از آن به گاهی به آخر «ش» كهنامه دهخدا آمده استدر لغت

علی شین در ضمیر فا» . دكتر محمود شفیعی مینوسد:زائد تعبیر كنند« ش»فاعلی و «ش»

)شاهنامه و «. یی خاص است(مفرد)ظاهراً برای تأكید یا لهجهسوم شخص

 امروز در تداول عامه بکار رود.و  (163: 1343دستورشفیعی،

       1دارــــنام  تنــر خویشــب اندش ـــنش            ارــریـــهـهان شـدش جــرا بدی او وـچ

 «مر»کاربرد واژة  -3 -3 -10

 در وزننویسان برای زینت و تحسین كالم یا برای اقامه كه به نظر فرهنگ حرفی است

 دیگر گروه عقیده به و ذكر میشود جمله در تأیید برای یا تحدید و حصر افادة برای یا شعر

به نظر . نمیزند جمله ای بهلطمه هیچ حذفش و است زایده كلمات جمله از نویسانلغت از

خراسان اصطالحات خراسان و از لهجـۀ دری است  و در نویسندگانمرحوم بهار این واژه از 

ۀ (در منظومـ401:ص 1بهار،ج ی،سبک شناس)ضعف دارد.گاهیوشدتاستعمال آن گاهی

 مر: استعمال استفاده شده است. انواع« را»ورقه و گلشاه این واژه بیشتر برای تأكید پیش از

                                                             
 فردوسی -1
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  :ریح(ص)واسطهمفعول بیپیش از  الف(

 عشــــق در هـر دُو دل كــاركــرد             مر  آن  هــر دُو را زار ]و[  بیمــاركــرد غـم 

(147)  

 فک اضافه(:« را )» گاه پیش از مضاف الیه مقدم بر مضاف ب(

 خُـذای جِـهان مـر َو را یـــــار بـــــاذ            ز هـر  بـذ  خــذایــش  نـگــه دار  بـاذ 

(50) 

 :پیش از مسندالیه یا فاعل ج(

 نبـایـذ  مــــرو  را  از ایــــــذر شـذن            بمــلـک  خـوذ  انــــدر  ببــایذ  بُــذن 

(1876  ) 

 :«را»پیش از مفعول با حذف حرف   د(

 هـر دوُ  بـا عـهــد پیـوســـتـه كن   دلبسـوگــند  مر هـر دوان بســـته كـــن            

(1003) 

 «شدستی»آوردن  -5 -3 -10

باشد. یم« است»استعمال آن با  ی،در یه فارسردر دو ینقل یماض یصرف یاز صورتها یکی

 یهایغهاز ص ی)به بعضیده فایبیشابور سینی مردم ن» نوشته است كه یوجه مقدس یندربارة ا

مرحوم  ینجارا مثال آورده و از ا یبخفتست ،ی، بگفتستیو كلمات بخردست« افزودندیفعل( م

است. اما استعمال آن گذشته از شعر در نثر  خوانده«یشابوریافعال ن»گونه فعلها را ینا ربها

ناتل تاریخ زبان فارسی،) شود.یم یدهندارد و در متون مختلف د ینیمع ۀیـاختصاص به ناح یزن

 (258:ص 2ی،جخانلر
 كی از هـجــــر گلشـــاه و مـرگ پـذر             شـذسـتی   دالواره   آسـیـمــه  ســـر 

(492) 

 کاربرد افعال دعایی -6-3 -10

 است كه از مادة مضارع با افزدون الفدر فارسی دری ساختن وجه تمنایی به سه روش 

فعل ۀ ممدود به آخر صیغـ( به میان ماده فعل و شناسه، یا افزودن این مصوت ãممدود)آ= 

: 2با هم ساخته میشود.)تاریخ زبان فارسی،ناتل خانلری،ج )بعد از شناسه( یا هردو صورت

 زیاد، كناد، مبرّاد، مبادا،دهاد،دهادا( ()باد،223

 پیش از شناسه: الف(
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ـاز  ــ ــک ب ـه  داذیــــشسـب ــ ـلش ــ ـه                  جــوابگ ــزذك ــن كــنـاذ  ای ــ ـا  اـی ــ   مســتجـابدـع

(1680) 

 هردو باهم:ب( 

 چنین گــفت: كـت یــار بــــاذا خـذای              بپــاســــــخ   ورا  وَرقَـۀ  نیـــک رای

(1934) 

خوانده میشود همیشه با «تحذیری»وجه تمنایی دوصورت مثبت و منفی دارد.وجه منفی آن

 ()مبادا، مبرّاد و...( 225: 2بکار میرود.)تاریخ زبان فارسی،ناتل خانلری،ج« مَـ»حرف نهی 

 همی تـــا بمحــشـر مبیــناذ رنـــــج             زِ فــرزند و مال و ز مـلـک  وز گــــنـج 

(40) 

 ویژگیهای ادبی -11

 بیان -1 -11

ای از سبک عراقی نیز به مشام رایحه سبک شعرعیوقی، سبک خراسانی است. اگرچند

پا از حریم تشبیهات حسی بیرون  ؛اماتشبیه و استعاره در شعر وارد شده استمیرسد و 

  .وریکه یا مشبه و یا مشبهٌ به حسی استبط نمینهد

 تشبیه -11-1-1
 مورد است.                          216.بسامد استفاده ازآن است تشبیه عیوقی، شعر در بیان عنصرِ مهمترین

 تشبیه حسی به حسی:     (1
 بسیجــیذو گــــــرد آوریـــذش ســــپاه              سپـــاهـی بکــــردار ابـــــــر ســــــیاه 

(305) 

 تشبیه حسی به عقلی:      (2
 مــــرآن را كجــــــا نام او بُـــذ هِــــالل             یـکــی دُخــــتَری بوذ حَـــورا مثــــــال 

(85) 

 تشبیه عقلی به حسی:      (3
 برآیـــذ چــو ضـــرغـــام مـرگ از كمـین             زنـد مـــرد را ناگـهـــــان بــر زمیـــــن 

(1462) 

       تشبیه بلیغ:            (4
 كـــه خـورشیـذ رخ بـوذ  و حَـــورا نـــژاذ              مــــرورا پذر نـــام گُــــــل شَـــــه نِهاذ
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(88) 

 استعاره -2 -1 -11

 كه عیوقی شعر دارد. در وجود هم به اندازه تقریباً استعاره و تشبیه پنجم، قرن شعر در

 امااستعاره های رفته بکار استعاره دارد، جای دوم غزنوی دوره و سامانی دوره شعر میانه در

است.بسامد استفاده از استعاره در  بیشتر سامانی دوره شعر از و به نسبت، مجموع در آن،

 . متداول است و معمول هایاستعاره بیشتر و مورد است 179این منظومه 

 استعاره مصرحه:    الف(

 یکی حــیّ  بُــذ بر سَـه منـزل زمیـــن            مــقام هـزبران ]پـرخــــاش[ وكـــیـن 

(186) 

 «دالوران»هزبران: استعاره از 

 مورد استعاره مکنیه، برخی به صورت اضافه استعاری است: 16استعاره مکنیه: از  ب(

 از انُه یکـی شـعـــــــر آغـــــاز كــرد              بـدل دَر دَرِ درد و غــم  بــــــاز كــرد

(477) 

 شواهد زیر كه در اند،نیامده در استعاری اضافه صورت به های اوبیشتر استعاره مکنیه

 :یافت میتوان

 رستن ِ وفا:                               -

 وفـــــا در دل هــــر دوان رُســته بوذ  هــم  از كــوذكی مهرشان بَســـتَه بوذ            

(564) 

 مرگ باریدن:                 -

 زشمشـــــیر او مــــرگ بـــارذ همـی             ســـر از آسمــــــان برگـذارذ همـــی

(1099) 

 تشخیص  -3 -1 -11
 استفادهآن  از یکسان و اندازه بیک طبعاً شاعران همه اما است شعر اولیه عناصر از

 مانند ازهمعصرانش، بعضی شعر در كه اندازه آن به تشخیص عیوقی، شعر نمیکنند.در

-به او هایتشخیص شاعران، معمولِ طبق ندارد. وجود میشود دیده فرخی، منوچهری و

(،دسِت 650(،چشمِ غم)399(،رویِ هجران)28گریستنِ اجل) است؛ استعاری اضافه صورت

 (.1867(،چشممِ غمام)918هجران)
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 : نیامده اند در استعاری اضافه صورت به او تشخیص های از بعضی

 چــو جـودش ُببـــارَذ نبــــارذ اَمـَــل            چـو تیـغش بخـندذ بگــــــریذ اجـــل 

(28) 

 

 کنایهمجاز و   -4 -1 -11
 در و بتدریج است اندک  تشبیه به نسبت  سامانی دوره شعر در ،استعاره همچون

 سامانی دوره به شعر نسبت بیانی عنصرِ این ،نیز عیوقی شعر میگیرد.در فزونی بعد هایدوره

 فارسی شعر در وكنایه مجاز رواج دورانهای از یکی كه ششم، قرن شعر به نسبت و بیشتر

 مورد است.نمونه های آن عبارتنداز:496و كنایه   67بسامدمجاز .است كمتر ،است

(،آهن= لباس 335(، نور= خورشید)161(، هامون= زمین)91سیم= سفیدی) ( مجاز:الف

 (، مژگان: = چشم و...884(، پشیز= ثروت)483(، خون: = اشک)355(،فرق= سر)355جنگ)

 شدن، یم:اقامت كردن، مقنرخت افکند(،106)شکرچین شدن: بوسه گرفتن کنایه: ب(

 و... (،2008)بدبخت گم شده بخت:(،2004)فراموش كردن پس پشت كردن:(،1914)مردن

 بدیع -2 -11
 دیگر پیشاهنگان و شاعرهمچون دارند معتدل ایجلوه نیز بدیعی هایدر شعر عیوقی آرایه

 است از:عبارت  هاآرایه بعضی .نمیکند رویزیاده ازبدیع دراستفاده فارسی، شعر

 ارسال المثل -1-2-11

 خــیزد، چــــه آیذ از اوی؟            ز جـوی تُـهـی آبِ دریــــا مـجــــوی!  چه ز ورقـه

(200) 

 اگـــــر ســروری الف چندین مـــزن            كـه از الف زن بـــه یکــــی پیــــــرزن 

  (1137)  

 لف و نشر  -2-2-11
 لف و نشر مرتب:        -

 ز جـــان و زخــون ِ معــــادی كنـم             هــــوا تیـــره فــام و زمیــــن الله رنگ

(298) 

 لف و نشر مشوش:  -

 خاک شذ ســـنگ و از مشـک روی پـاک            پـر از الله  و آنازآن مــوی خوشـبوی 

(628) 
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 الهی(تلمیح)اشاره به آیات  -3-2-11
 ز دوذ از دل كــــافـــران كــافــــری             بشـمشـیـر و برهــــــان پیغـــــانبری 

(76) 

 ( 174)نسا/«. نوراًمبیناً الیکم أنزلنا و ربکم من برهان جاءَكم قد الناس یهایا ا»اشاره به 

 قـــــرین تو گــلشـــــاه فرّخ نـــــژاذ            روان آن سـتــذ  كــو  بذو  بــــاز  داذ 

(1466) 

ی؛ عَنِ الرُّوِح ُقلِ الرُّوحُ مِْن َأمْرِ رَبِّ یَسْئَلُونَکَ وَ »(، 29)حجر/ «یمِن رُوحِ یهِنَفَختُ ف»

گرفتن روح: اهلل یتوفى االنفس حین  یهآ ||(9نَفَخَ فِیهِ مِن رُّوحِهِ )سجده/» َ ،«(85)اسراء/

 ( 42موتها...)زمر/

                                        ملمع -4-2-11

 المصـــــطفی الهـــاشمی ۀعَلـی روضــ     سـالمٌ مِن العــــــالمِ الحــــــاكـــمِ        
 شفیـــع ُامَـــم خـــــاتم انبیـــــــا             سپهـــر رســــالـــت مـــــهِ اصـــفیـا 

 (8و7)

 ایهام  -5-2-11
 یکــی ســـــرو بُـــن بـوذ آراســـتَـه             بتـی چُـون  بهـــاری  پر  از  خُـواسـتـه 

(86) 

و « بت». در اینجا متناسب با 1زیبا و خوش اندام (4بتخانه ( 3شکوفه ( 2( فصل بهار 1: بهار

 «. بتخانه»بمعنی 

 حرفگرائی -6 -2 -11

 این از استفاده بسامد (110بیان،شمیسا :«)الفبا حروف موقعیّت و شکل به تشبیه »یعنی

 است. مورد دو تنها منظومه عیوقی، در آرایه نوع

ـم  ـی ـد  ج ــ ــع ـه  ج ـاب  و  هم ــ ــف  ـت ـه  زـل ـم                   هـم ــی ـوی م ــ ــ ـه  ـم ــ ـه  روی  حُـســن و هَم  هـَم

(129) 

 همه جا بمعنای تنگی لب است ولی اینجا موی میم یعنی موی بافته شده و مجعد.

 ایجاز در توصیف -7 -2 -11

                                                             
 5098:ص4لغت نامه دهخدا،زیرنظردكترمعین و شهیدی،ج -1
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های مختلف شخصیتهای داستان و درتوصیف صحنهشیوة عیوقی در وصف احوال و رفتار 

غالباً مبتنی بر ایجاز و اعتدال است.یک دلیل این پایبندی،آغازگری عیوقی در این فنّ است 

 پردازی نبوده است.ودیگرآنکه هنوزشعرفارسی درقیدتوصیفات و هنرهای كالمی و شخصیت
                               در نعت پیامبر: -

 ســـرِ سـركــشـان انــــدرآمــذ بخاک د او در عـرب دیــــن پـــــاک            بُگسـتر

 بشمشیر و بــرهــــــان پیــغــــانبری             زدوذ  از دل كـافـران  كــــــافـــــری

 (75و76)

 وصف میدان جنگ:  -

 فـتــــاذنــد در نیــــــم راه بـرابــــر             بـرانـدنـد ازیـــن و از آن ســو ســـپاه

 نکــردند بر كیـنه جــــسـتن درنـــگ         همـان و هـمیـن ســـاخـته  ساز جنگ   

 زمین   را   بلــرزه   درانـداخـــــــتـند          هـم از گَـرد ره جـنگ بـر ســـــاختند  

 می جــنـگ  بـــا  آرزو خواسـتند كـی            مصـاف  ســـــپــه را  بیـــاراســــتند

 بیَنبــاشـــتند  رابگـرد  آســـمـــــان         ها ز عـــــیّـوق بگـــذاشـــتـند    عـلــم

 ( 324- 328  ) 

                          (.86( و در وصف گلشاه)61در وصف سخن) -

 نتیجه گیری -11

 :میشمریم بر شرح بدین را «ورقه و گلشاه عیوقی» ویژگیهای مهمترینگفتیم،  آنچه اساس بر

شعر او  سبک بنحو بارز در  ست و ویژگیهای این  سانی ا سبک خرا شعر عیوقی،  سبک 

شــاعر . عیوقی، از نظر فکری، مدح محور اصــلی اســتدیده میشــود. در ســبک خراســانی، 

لوحه كار خود را سر )ص(مسلمان پارسی گوی نیز، پس از ستایش خداوند، مدح پیامبر اسالم

است. سپس به مدح ممدوح خود، سلطان محمود غزنوی میپردازد و اشاره میکند كه داشته

 این كتاب را بدرخواست او از عربی بفارسی بنظم درآورده است. 

ست.  صلی منظومه آمده ا در این منظومه چندین بار غزلهایی به بحر متقارب یعنی بحر ا

غزلی كه عیوقی در مطاوی این منظومه آورده  10اســت.نظیراین كار در ادبیات فارســی كم

بسیار لطیف و دل انگیز و از جمله غزلهای قدیم فارسی است كه مقرون به روانی و انسجام 

 لفظ و دقت و باریکی معانی است. 

ستان و توصیف صحنه های مختلف شیوة عیوقی در وصف احوال و رفتار شخصیتهای دا

 اعتدال است.غالباً مبتنی بر ایجاز و 
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های عقالنی بر احساس و عواطف و اغراق غلبه دارد؛ این منظومه به لحاظ فکری، جنبه

 نمونه بارز تلفیق حماسه و غزل است. 

پا از حریم تشبیهات حسی بیرون  اوهست؛اماتشبیه و استعاره در شعر بیان، ۀ در مقولـ

در شعر راحتی قابل فهم هستند.های موجود در منظومه ، ساده و بتشبیه و استعاره .نمینهد

 شعر دیگر پیشاهنگان همچون و شاعر دارند معتدل ایجلوه نیز بدیعی هایعیوقی آرایه

 .نمیکند رویزیاده بدیع از استفاده در فارسی،
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