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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Masnavi "Naz va Niyaz" composed by 
Abdolrazaq Beg Danbali, nicknamed "Fascinated" is a historian, poet, writer, 
commentator and translator of the literary return period. He composed this 
poem for the purpose of imitation, with the influence of Khosrow and Shirin 
Nezami Ganjavi, and the characteristics of the Iraqi style can be seen in it. In 
the present study, this system has been analyzed stylistically at three levels: 
linguistic, literary and intellectual. The main question of the research is what 
are the most important features of Abdul Razzaq's style in Masnavi Naz and 
Niaz?
METHODOLOGY: The method of data collection in this article is based on 
library studies and research has been done in a descriptive-analytical manner.
FINDINGS: Danbali, in accordance with the style of poetry in Persian 
literature, composed the Masnavi Naz and Niaz and is one of the most 
eloquent poets of the return period who has succeeded in following the 
previous poetic styles.
CONCLUSION: At the linguistic level, the poet has used the weight of the 
culprit and high-frequency rhymes and rows of nouns and nouns. At the 
lexical and syntactic level, the use of prefixes, suffixes and ancient words, 
Arabic words, various terms can be seen in his poetry. At the literary level, in 
proportion to the romantic and didactic theme, the use of all kinds of 
metaphors, metaphors and spiritual novelties has a lot of style and 
exaggeration. At the intellectual level, in addition to the romantic theme, 
which is its main subject, he has paid attention to the educational and 
religious themes and the letter; There is also a belief in popular belief and 
determinism in his thoughts.
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 شناسی نظم و نثر فارسینشریۀ علمی سبک

 )بهار ادب(

 

 مقاله پژوهشی
 نیاز عبدالرزّاق بیگ دنبلیشناسی مثنوی ناز و تحلیل سبک

 
 ، مجتبی صفرعلیزاده*رقیه پوررستم، لیال عدلپرور

 .ایران خوی، ،، دانشگاه آزاد اسالمیخویواحد  ،زبان و ادبیات فارسی گروه
 

 

 چکیده:
مورّخ، « مفتون»متخلّص به  ،دنبلی عبدالرزاق بیگسرودۀ « ناز و نیاز»مثنوی  زمینه و هدف:

گویی، با شاعر، ادیب، مفسّر و مترجم دورۀ بازگشت ادبی است. وی این منظومه را بقصد نظیره

مختصّات سبک عراقی در آن قابل رؤیت  تأثیر از خسرو و شیرین نظامی گنجوی سروده است و

-مورد تحلیل سبکدر پژوه  حاضر این منظومه در سه سطح زبانی، ادبی و فکری میباشد. 

شناسی قرار گرفته است. سؤال اصلی پژوه  این است كه مهمترین ویژگیهای سبکی 

 عبدالرزّاق، در مثنوی ناز و نیاز كدامند؟ 

ای بوده و روش گردآوری اطالعات در این مقاله براساس مطالعات كتابخانهروش مطالعه: 

 .تحقیق به شیوۀ توصیفی ه تحلیلی انجام شده است

سرایی در ادبیات فارسی، مثنوی ناز و نیاز را سروده و دنبلی متناسب با سبک منظومه ها:یافته

شعری پیشین موفق  سبکهای از در پیرویقریحۀ دورۀ بازگشت است كه یکی از شاعران خوش

  بوده است.

شاعر در سطح زبانی، از وزن هزج مسدس مقصور و با بسامد باال از قوافی و  گیری:نتیجه

ای اسمی و فعلی استفاده كرده است. در سطح لغوی و نحوی كاربرد و واژههای تکردیف

استعمال پیشاوندها، پساوندها و لغات كهن، واژگان عربی، اصطالحات مختلف در شعرش دیده 

میشود. در سطح ادبی متناسب مضمون عاشقانه و تعلیمی، كاربرد انواع صورخیال تشبیه، 

یح و اغراق فراوانی سبکی دارد. در سطح فکری در كنار مضمون استعاره و بدیع معنوی تلم

عاشقانه كه موضوع اصلی آن است، به مضامین تعلیمی و مذهبی و ساقینامه توجه كرده است؛ 

 های او باور به اعتقادات عامیانه و جبرگرایی نیز وجود دارد.همچنین در اندیشه

 

  

 4344مرداد  45: دریافت تاریخ

 4344شهریور  45: داوری تاریخ   

 4344شهریور  35: اصالح تاریخ   

 4344آبان  45: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 ،عبدالرزّاق بیگ دنبلی ،منظومۀ ناز و نیاز

 شناسی.تحلیل سبک
 

 :مسئول نویسنده * 

    adlparvar@iaukhoy.ac.ir

  34135554 (11 49)+  

 



 495/ شناسی مثنوی ناز و نیاز عبدالرزّاق بیگ دنبلیتحلیل سبک

 

 مقدمه
میباشد. بلحاظ « بازگشت ادبی»موردتحقیق این مقاله است، جزو سبک دنبلی كه « ناز و نیاز»سبک منظومۀ 

تاریخی این سبک از اواخر دورۀ صفویه، در دورۀ افشاریان و زندیان بتدریج شکل گرفت و در دورۀ قاجار بصورتی 

ت هدفدار و منسجم ادامه یافت و با انقالب مشروطه كنار رفت. مهمترین ویژگی سبکی این دوره تکرار مختصا

ازلحاظ نظومۀ ناز و نیاز عبدالرزّاق دنبلی از آثار این دوره است كه  سبکی دورۀ  سبک خراسانی و عراقی است. م

اشد و در این مقاله بررسی بقابل رؤیت می در آنسبکی، مختصات لفظی، ادبی و فکری، سبک عراقی و خراسانی 

 شده است.

 

 سابقۀ پژوهش

مجتبی صفرعلیزاده )در واحد اولین بار نسخۀ خطّی آن بعنوان رسالۀ دكتری آقای « ناز و نیاز»درمورد مثنوی 

چاپ نمودند.  4349علوم و تحقیقات تهران( تصحیح شده است. ایشان این رساله را بصورت كتاب در سال 

اند. مجلۀ پیام بهارستان چاپ كرده در 4394را در سال « مثنوی عبدالرزاق دنبلی خویی»همچنین ایشان، مقالۀ 

حسینی و اند. همچنین از شاهدر این مقاله، منظومه را معرفی كرده و برخی ویژگیهای آن را بررسی نموده

 و سلیم و نیاز و ناز مثنویهای در دنبلی بیگ عبدالرزاق بوطیقای بررسی» با عنوان ایمقاله (4394)خواه فالحت

ها اند. در بررسی این پیشینهآن، عناصر اصلی شعر را در دو منظومه بررسی نمودهموجود است كه در « سلمی

نشده و ضرورت در نگارش پژوه  مستقل  شناسیتحلیل سبکمتوجه شدیم این اثر هنوز بطور جامع و كامل 

 در معرفی مثنوی و سبک شاعر احساس میشود، لذا این مقاله با دستاوردهای تازه نوشته شده است. 

 

 حث و بررسیب

 معرفی عبدالرزّاق بیگ دنبلی و منظومۀ ناز و نیاز
ه.ق در شهر خوی متولّد شد 4474عبدالرزّاق بیگ پسر نجفقلی خان از طایفۀ دنبلی خوی، در سال 

خان قاجار، منصب بیگلربیگی (. نجفقلی خان از امرای قاجار بود و محمّدحسن344:  ص3شناسی، بهار، ج)سبک

خان زند نیز وی را در منصب بگلیربیگی خان قاجار، كریمواگذار كرد. پس از قتل محمّدحسنتبریز را به وی 

سالگی از سوی حکومت به (. عبدالرزّاق بناچار در ده61تبریز باقی گذاشت )دانشمندان آذربایجان، تربیت: ص 

از زندگی وی در شیراز،  این دوره»خان زند رفت و مدت چهارده سال در آن شهر اقامت كرد. شیراز نزد كریم

ای از ادبیات نوین نظیر آذر بیگدلی. مصادف بود با تکوین و گسترش مکتب بازگشت و ظهور نمایندگان برجسته

وی در دورۀ زندگی  در شیراز با تعدادی از بزرگان مکتب بازگشت مصاحبت داشت و از آنان در نثر و نظم 

طفلی آذربایجانی درین گاهوارۀ فراغت تربیت »الشعرای بهار (. به گفتۀ ملک65)همان: ص « ها آموختنکته

یافت كه هرچه داشت از شیراز داشت و مهمترین نمونۀ آن عصر از او بیادگار ماند و این شخص عبدلرزّاق دنبلی 

 (.349: ص 3شناسی، بهار، ج)سبک« است

هر دو زبان فارسی و عربی است. در شعر عبدالرزّاق مردی عالم، عارف، موّرخ، مفسّر و شاعر و نویسندۀ ماهر در 

مفتون تخلّص كرده و اشعار بسیار به زبان فارسی و عربی گفته است )مقدمۀ تجربه االحرار، طباطبایی: ص 

مقام فراهانی را درمورد وی چنین بیان میکند: در ضمن معرفی عبدالرزّاق، نظر قائم المحمودسفینههفت(. مؤلّف 

ا طالب باشید، مثل جناب حاجی فاضل و حاجی عبدالرزّاق بیگ، ادیب كاملی در آن اگر صحبت ارباب كمال ر»

(. 444: ص 6المحمود، میرزای قاجار، ج)سفینه« خوراک، موافق عقل و امساکشهر تبریز است. پركار، كم
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 پدرش و گبزر برادر خان،كریم مرگ از پس فترات در و ماند شیراز در زند خانكریم زمان مرگ عبدالرزاق تا»

 و آقامحمد خدمت به تا آمد اصفهان به سرگردان او و رسیدند ریاست به اعمام  بنی و برفتند ازمیان ایزلزله در

 شاهفتحعلی دربار رجال سلسلۀ در و كرد دستگیری حاالت اسوۀ در وی از ادب و فضل و پیوست شاهفتحعلی

 كشید تحریر به رشتۀ روان و ساده عبارت به «خاقانی مآثر» به است موسوم كه را قاجاریه تاریخ و شد بنام مردی

: 3شناسی، بهار، ج)سبک «است یافته وفات هدایت قول به بنا 4613 در و است رفته عتبات سفر به 4645 در و

 .(344ص

سلیم و »های مختلف نظم و نثر تألیف كرده است. در حوزۀ شعر، مثنوی عبدالرزّاق، آثار متعددی در زمینه

(. منظومۀ ناز و 6ص  و دیوان قصائد و غزلیات را سروده است )مثنوی ناز و نیاز:« ناز و نیاز»و مثنوی « سلمی

كه پسر یک بازرگان « نیاز»دختر پادشاه مصر است كه در حین تفریح با « ناز»نیاز یک منظومۀ عاشقانه است. 

نشین نیاز بیمار شده و نیاز نیز در فراق او بیابان است، آشنا میشود و هر دو دلباختۀ هم میشوند. ناز در غم فراق

خواهر ناز عاشق نیاز میگردد و با دسیسۀ او و « وفا»میگردد. عاقبت دایۀ ناز، آن دو را به همدیگر میرساند اما 

یرد و اندازند. شاه یمن ناز را از آب میگاز قصر رانده میشود، او را در صندوقی به دریای یمن می« ناز»وزیر دربار 

او را در قصرش نگه میدارد. از قضا نیاز از سوز جدایی ناز خود را به دریا « مهر»بعنوان دختر گمشدۀ خود 

كه در دست زنگیان اسیر است، نجات پیدا میکند اما هر دو « محبت»یعنی « مهر»اندازد و توسط معشوقۀ می

اش را از زندان زنگیان آزاد كند. د او و معشوقهقول میده« محبت»توسط زنگیان اسیر میگردند. در آنجا نیاز به 

بنابراین به ترفندی از دست زنگیان نجات مییابد و شاه یمن او را در بیابانی پیدا میکند و به قصر میبرد. نیاز در 

ند. آنجا ناز را میبیند و با او ازدواج میکند و با سراه شاه یمن، زنگیان را شکست داده و مهر و محبت را آزاد میک

بعد از آن به مصر لشکر میکشد و وفا و وزیری كه ناز را از قصر بیرون كرده بودند شکست میدهد، خود بر جای 

 شاه مینشیند. آنها سالیان سال باهم زندگی میکنند و عاقبت با مرگ نیاز، ناز نیز میمیرد. 

ظم افسانۀ ناز و نیاز را ارشاد و سبب ن»دنبلی منظومه را به تقلید از خسرو و شیرین نظامی سروده است و    

(. اصل منظومه بنا به 6)همان: ص « پیشنهاد و تکلیف استادش میرزا نصیرالدین محمد اصفهانی بیان میکند

 گفتۀ خودش در آغاز داستان از نقیب سبزواری است:

 نامهههههههپههههههرداز ایههههههن فرخنههههههدهسههههههخن

 نقیههههههههههب سههههههههههبزواری آن هنههههههههههرور

 حهههههدیث عشهههههق چهههههون بنیهههههاد بنههههههاد  

 

ایهههن قصهههه فرسهههوده اسهههت خامههههكهههه در    

 كهههه طهههبع  بهههود بحهههری پهههر ز گهههوهر   

 در آن قصههههههه چنههههههین داد سههههههخن داد

(44)همان: ص   

 شناسی منظومهتحلیل سبک

 سبک زبانی 
 سطح زبانی به سه سطح كوچکتر: آوایی، لغوی و نحوی تقسیم شده است. 

 سطح آوایی
در یک موقعیت زبانی و نق  و كاركرد بیانی  شناسی آوایی، نحوۀ كاربرد واحدهای آوایی )صدا، آهنگ(در سبک

به سطح آوایی  (.613ها، فتوحی: صو روشها، رویکردها شناسی نظریهآواها و اصوات زبان بررسی میشود )سبک

میتوان سطح موسیقیایی نیز گفت، زیرا در تطابق با بالغت شعر فارسی، موسیقی بیرونی )وزن( و كناری )قافیه و 

 ( بررسی میشود. ردیف( و موسیقی درونی متن )صنایع بدیع لفظی
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 6433ر با در بحر هزج مسدس مقصوخسرو و شیرین نظامی وزن منظومۀ دنبلی منظومه را همموسیقی بیرونی: 

 سروده است. این وزن متناسب شعر غنایی است. بیت

دنبلی متناسب ساختار زبانی منظومه و موضوع غنایی آن، انواع واژگان اسمی، فعلی، حروف، موسیقی كناری: 

درصد( و 35قیود، صفات و ضمایر را در قافیه و ردیف آورده است. در انواع واژگان قافیه كاربرد قوافی اسمی )

درصد( و ضمایر 65درصد( و قیود )3درصد(، حروف )66به كاربرد صفات )درصد( بسامد باالتری نسبت35)فعلی 

 .درصد( دارد1)

درصد(، ردیف  31به ترتیب ردیف فعلی )در كاربرد ردیف همانند قافیه، ردیف اسمی و فعلی بسامد باال دارد. 

درصد( ردیف صفتی  3درصد(، ردیف حرفی ) 43ای )درصد(، ردیف جمله 45درصد(، ردیف قیدی ) 35اسمی )

 درصد( آمده است. 6درصد( و ردیف ضمیر ) 6)

در این موسیقی ویژگیهای آوایی مثل جناس، تکرار واج و واژه، تخفیف، تشدید و حذف و اسکان موسیقی درونی: 

ت موسیقی درونی بهره برده واج، را میتوان نام برد. این موارد در منظومۀ ناز و نیاز آمده و شاعر از تمامی امکانا

 است.
مهر: مهربانی/ نام »(، 44)ص« آت : استعاره از باده/ آت »(، 13)ص« نوش )گوارا(/ نوشیدن»جناس: جناس تام: 

، جناس (47« )فَلک، فُلک»(، 44)ص« مُهر م هر»(، جناس ناقص )محرف( در موارد 44ص« )دختر شاه یمن

« الله/ ژاله»(، 39)ص« و راغی باغی»، (43ص« )وجد نجد» (، جناس مضارع:41)ص« مکان/ مکین»الحق: 

 همچنین  شاعر  از جناس در جایگاه قافیه استفاده كرده است. (. 45)ص

 آراییواج

 «:ا»آوایی در مصوت هم

 یکهههی از بههههر رقهههص افراخهههت قامهههت    
 

 قیامههههت شههههد از آن قامههههت قیامههههت  

(45)همان: ص                    

 «:چ»صامت  همحروفی در

 كههههن از چمههههن زاو و زغههههن را  بههههرون 

 
 چمهههان كهههن در چمهههن سهههرو چمهههن را 

(15)همان: ص                            

 تکرار  واژه:

 بههههههود در دسههههههت یههههههار بیوفهههههها دل   
 

 چهههه دل كهههو دل كجههها عاشهههق كجههها دل     

(19)همان: ص                                                       

 بههه صههوت خههوش زدی چههون چنههگ در چنههگ 
 

آهنههگخههوشبههه صههوت چنههگ چههون گشههتی     

(49)همان: ص                                                       

 تکرار در آغاز و پایان بیت )ردّ الصدر علی العجز(:

 ز یهههک نظهههاره جهههانم صهههد بهههال دیهههد  

 

 بههههه جههههانم شههههد بههههال نظههههارۀ مههههن 

(67)همان: ص   

 تکرار در پایان مصرع اول و آغاز مصرع دوم )ردّالعروض الی االبتدا(

 از شهههور دریههها  بهههه شهههور آمهههد نیهههاز   

 

 چهههو دریههها در خهههروش آمهههد ز سهههودا   

(47)همان: ص   
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 تکرار بصورت طرد و عکس

 افهههزای جگرسهههوز خوشههها عشهههق غهههم 

 

انهههههدوزخوشههههها عشهههههق جگرسهههههوز غهههههم      

(44)همان: ص   

 بهههه ههههر كهههاری كهههه همهههت برگمهههارم 

 

 گلهههههت از خهههههار و خهههههار از گهههههل بهههههرآرم    

( 65)همان: ص   

 تشدید مخفّف

 فشهههانده شهههکّربهههه خنهههده چهههون ز لهههب 
 

 شههههکر را در خههههوی خجلههههت نشههههانده 

(46)همان: ص       

 چههههون كمههههانم رحمههههت آور قههههدّبههههه 
 

 بهههههه جهههههان نهههههاتوانم رحمهههههت آور  

(63)همان: ص    

 گزینهههههد در زمسهههههتان امّیهههههدیبهههههه 
 

 جفههههای بههههرف و محنتهههههای بههههاران   

(14)همان: ص    

 حذف واج از  اسم و فعل

 منقهههارز عهههدل  رسهههته كبهههک سهههرخ   
 

 ز قههههرش چنگهههل شهههاهین خونخهههوار  

(44)همان: ص    

 بهههاری پهههذرفتچهههه ایهههن سههخن   ارشههه  
 

 بهههه دل زیهههن غصهههه بهههودش خارخهههاری 

(  53)همان: ص      

 

 اسکان واج در افعال

 بهههه دل چنهههدان نخواههههد كهههرد تهههأثیر   
 

 سهههههکون قلهههههب را نَبْهههههو د عنهههههانگیر 

(53)همان: ص       

 بگْماشههتبههر آن خوبههان نظههر چههون نیههک  
 

 صههنم را دیههد و یههار خههوی  پنداشههت     

(34)همان: ص    

 ها واژه شناسیسبک یا لغوی سطح

 لغوی سطح در زبان های كهنگینشانه كل بطور و فارسی كهن لغات عربی، لغات خصوصاً بیگانه لغات در منظومه

 آمده است كه عبارتند از: 

بارگی )اسب( (، 53(، بهر )ص45(، اندرین )ص7استعمال حروف و لغات پهلوی و قدیمی: مانند اندر )همان، ص

 (.64( و  بدورد )خداحافظی( )ص66)ص

(، ایاو 94وتاز، ص(، ایلغار )یورش، تاخت74(، وشاق )غالم،ص4استعمال لغات تركی: چاووش )نقیب سراه، ص

(، شُنقار )نام طائری شکاری سفیدرنگ برابر با عقاب لیکن در قوّت از عقاب زیاد و بسیار 15)پیالۀ شرابخوری، ص

 (55اللغات( )همان: صالخط تركی شونقار نویسند( )غیاعین لفظ تركی است و در رسمكمیاب است و ا
در سبک عراقی لغات و اصطالحات عربی فراوان در نظم و نثر بکار  لغات كلمات و تركیبات و مصراعهای عربی:

(، 44یون، د را، صمیرفت. دنبلی نیز این واژگان را بسیار بکار برده است ازجمله لغات و مصادر عربی مثل: )ه

(، 59(، )بحر، زخّار، ص41(، )عاتب، 43(، )هیون،  بطحی،  اذالل، عز و اجالل، ص47)بُختی، محمل، جرس، ص

 (.95(، )مکلّل، مرصّع، ص 45(، )اعال، اسفل، مقفّل، ص54)غارب، خیل، ص
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 (.61(، الابالی )43)البال (، فارو43الحال، )(، فی97قیدهای مستعمل عربی مانند: الیزال، الریب، )

 گاه نیز مصراع عربی بصورت ملمع آمده است مانند نمونۀ زیر:

 دُر اشهههههک از دو چشهههههم او روان كهههههرد
 

 ب خَههههدَّیها كَههههرَش  المههههاء  فههههی الههههو ردْ 

(64)همان: ص      

 (.56(، بسان گوی )17(، نرد دغا )ص43مثل گوی باختن )ص اصطالحات بازی:
 دگههههر اسههههب جفهههها بههههر وی نتههههازد   

 

نههههرد دغهههها بهههها وی نبههههازد    دگههههر   

)همانجا(                                                

انداز، كمندافکن، صیدافکن، عنقاشکار، (، خدنگ64اصطالحات شکار: مثل شکارافکن، شکارانداز، كبک و آهو )ص

(، كمندافکن، گدن، قید رستن 14(، كمند زلف، دام دل، صیاد )ص 13(، صید، دام )ص 31دام صیاد )ص

 (.41)ص

 كمنهههههههد زلهههههههف دام دل نمهههههههودی 

 كههه زلههف مههن عجههب صههیّاد جههان اسههت   
 

 گههههی بسهههتی گهههره گهههاهی گشهههودی   

 بسهههی جانهههها ز زلفهههم نهههاتوان اسهههت   

(14)همان: ص                          

 (.41(، شطح و خرافات، شوق، جذبه، تعلّق )ص45ص) فقر، تجرید اصطالحات عرفانی:
 چهههه میگهههویم زههههی شهههطح و خرافهههاتو 

 ه ناگهههاهخوشههها آن جذبهههۀ شهههوقی كههه   

 دلههههه  را زیهههههن تعلقهههههها رهانهههههد   
 

 كهههه باشهههد كارهههها  مرههههون اوقهههات...   

 رسهههد از لطهههف حهههق بهههر جهههان آگهههاه 

 بهههههه منزلگهههههاه خاصهههههان  رسهههههاند 

(41)همان:ص         

(، ساز، 44(، مُغنّی، نغمه، چنگ )ص 45(، مضراب، دف، نغمه، آهنگ، پرده )ص46رود )ص اصطالحات موسیقی: 

خوانی، سرود و رود (، نغمه49باربد، لحن، دستان، نکیسا، الحان )ص(، چنگ، آهنگ، 14آهنگ، پرده )ص

 (.95ساز، نغمۀ عود )ص(، بانگ رودساز، نوای ارغوان74)ص
نام »ای از موسیقی است. ع شیران: نمونه در ابیات زیر واژگان تبریز، صفاهان، حجاز، و عراق: هركدام نام پرده

 )فرهنگ لغت معین(« وسیقی استهای مای از بوسلیک كه یکی از پردهشعبه

 بلنههههد آهنههههگ كههههرد آنجهههها صههههدا را  

 ببهههههرد آنجههههها ز تبریهههههز و صهههههفاهان 

 بهههههههه آهنهههههههگ عهههههههراق از اوج آواز 
 

 همهههههههایون و نشهههههههابور و نهههههههوا را  

 بهههه  سهههوی سهههملک و شهههور عشهههیران 

 سهههوی ملهههک حجهههاز آمهههد و شههههناز   

(7)مثنوی ناز و نیاز: ص   

(، شراب 15(، رنج خمار، می لبالب )ص43ل و باده )صاصطالحات میخانه: می گلگون، ساغر، ساقی، جرعه، نق

 (.17خوشگوار، رنج خمار، شربت عی ، بساط خرّمی )ص

(، اختر در 39(، سها )ص69(، فرقدان، )ص56(، زحل، بهرام خونریز )ص16ثابت و سیّار )ص اصطالحات نجومی:

 (.44(، نحس اكبر )ص79(، نسر طایر )ص67وبال )ص

 سطح نحوی
در سطح نحوی نکات زیر در منظومه برجسته است كه نشان میدهد شاعر در ساختار نحوی به سبک دورۀ 

 خراسانی توجه بیشتری دارد.   
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در آخر فعل آمده است كه در « ی»در اوّل فعل و « همی )می(»پیشاوندها: پیشاوند استمراری: به سه شکل 

 قدیم بصورت )ی(، با همی بکار میرفت:

 افشهههان فشهههاندیمشهههکگههههی گیسهههوی 

 زمههههههانی سههههههاعد زیبهههههها نمههههههودی 
 

 ز گیسهههو مشهههک بهههر آتههه  فشهههاندی..  

 نهههه سهههاعد بهههل یهههد بیضههها نمهههودی   

( 19)مثنوی ناز و نیاز: ص   

 همیکردنهههههد از شهههههرم آن دو همهههههدم   
 

 آلهههود بههها هههههم  ههههای حجههههاب نگهههه  

 (14)همان: ص                                             

 تافهههتز ههههر سهههو خنجهههر جنگهههی همهههی
 

تافهههتخنهههدۀ زنگهههی همهههی تهههو گهههویی   

(45)همان: ص      

 در اوّل اسم و فعل« نا»پیشاوند نفی: 

 بهههه ههههر نهههاكردنی عمهههرم تبهههه شهههد    
 

 كنههون عههالم بههه چشههمم چههون شههبه شههد 

(4)همان: ص         

 ازیههههن تهمههههت نشههههاید قصههههد فرزنههههد
 

 كههههه نهههها رعنهههها  وفههههای ناخردمنههههد  

(56)همان: ص      

 ز بههههس كههههز فرقههههت او بههههود ناشههههاد  
 

بهههه دنبهههال  فرسهههتاد  كنهههون مههها را     

(34)همان: ص       

 (.44(، )میفشان )ص73(، مرو، )ص44پیشاوند نه )نفی( در اوّل فعل : مثل مفرسای، میفزای )ص

 بهههه فحههه  و غیبهههت و بهتهههان میهههاالی 
 

 گههههویی بادپیمههههای  مبههههاش از هههههرزه  

 (45)همان: ص                                                

(، 14(، بروشد، بروید )ص37(، بنمود )ص5امروز كاربرد ندارد: مثل بربود )صپیشاوند ب زینت در اوّل فعل كه  

 (.47ببیند، بباید )ص

 بگفهههههت ای خسهههههرو اقلهههههیم شهههههاهی
 

 سزای مسند و دیهیم شاهی  

 (56)همان: ص                                 

 ب + ن نفی + فعل: )ساخت قدیم(

 بنههههههامیزد در اوج حسههههههن، مههههههاهی  
 

 پادشاهیبه ملک خوبرویی  

 (47)همان: ص                                  

 پساوندها

 پساوند تصغیر: بصورت اسم + ک تصغیر + ان )ساخت قدیم(

 خرامههههان كبککههههان بهههها هههههم در آواز   
 

 نهههواگر مرغکهههان بههها ههههم بهههه پهههرواز    

(41)همان: ص      

(، خالنیدی 65سرشتند )ص(، 61(، شنیدستم )ص4استعمال افعال كهن و متروک و منسوخ: مثل بیخت )ص

(، بار 77(، یارستن )ص45(، بنیوش )ص55(، میسفت، خستند )ص95(، آمود، برآمود )51(، بشنفت )67)ص

 (:54(، خستن )ص16یافتن )ص

 خالنیههههههدی همهههههههان دم بههههههههر آزار 
 

اش خهههاربهههه سهههعی زلزلهههه در دیهههده     

(67)همان: ص   
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 شنیدسهههتم كهههه چهههون فرههههاد مهجهههور  
 

مهجههوربههه عشههق روی شههیرین گشههت      

(61)همان: ص              

(، برگرفتند، از سر گرفتند 34(، بگماشت )ص35(، برنهادند )ص46فعلهای پیشوندی كهن: فروچیدی )ص

(، 54(، برنتابد )ص14(، براندازد، برآید )ص65(، برگمارم، برآرم )ص64(، برفرازند )ص44(، برافشاند )ص444)ص

 (.71(، فروآویخته )76(، برنهادند )45(، برافشاند )45برافروخت )

 فعل غیر شخصی و وجه مصدری:

 پایهههههان دوری یکهههههی شهههههبهای بهههههی 
 

 كههههه دوری بایههههدم كههههردن صههههبوری  

(67)همان: ص      

 دو عاشهههق را خهههوش آیهههد راز معشهههوق   

 دو همههههئم را خههههوش آیههههد راز گفههههتن 
 

 سهههخن گفهههتن ز لطهههف و نهههاز معشهههوق 

 سهههخن از وصهههل و هجهههران بهههاز گفهههتن

(44)همان: ص    

 نههههورد چههههون تههههوان كههههرددریههههن ره  
 

 كهههه اول گهههام بایهههد تهههرک جههها كهههرد   

(44ص  )همان:          

، «گفتن»، «پرسیدن»در فارسی جز دو سه فعل »الشعرای بهار شناسی ملکتقدیم فعل: براساس سبک

كه با حذف فاعل در آغاز جمه قرار میگیرند، سایر فعلها بندرت در آغاز جمله قرار « پاسخ دادن»و « فرمودن»

(، نرنداری، بیا، نخواهد 4امّا عبدالرزّاق فعلهای دیگری را نیز در ابتدای جمله آورده است؛ مثل شود )ص« ددار

(، نهاد، درآمد، رها كردند، 46(، بنامیزد، نبودی، فروچیدی )ص45(، طلب كن، گزین، بیفشان )ص4شد )ص

(، شنیدستم، سزد، 63ه، فتد، بداند )ص(، نگر، بیا، نباشد آك66(، بیا، رسید، كشید، )ص41رسیدند، بیایید )ص

 (:61نظر دارد )ص

 نشهههههینم منتظهههههر تههههها دلبهههههر آیهههههد 
 

 بههههه مههههن یکبههههار دیگههههر رخ نمایههههد  

(65)همان: ص    

 فشهههاندم آسهههتین بهههر عهههی  و شهههادی  
 

 گهههههههرفتم راه كهههههههوی نهههههههامرادی  

(11)همان: ص                                               

 استعمال فعل دعا با ساخت كهن: 

 تههههو خورشههههید بههههادا  وشههههاق بههههزم  
 

 كمهههههین خنیهههههاگرت ناهیهههههد بهههههادا 

(54)همان: ص      

 سهههههرای زنهههههدگانی دریهههههن جنّهههههت 
 

 مبینههههههاد آفههههههت بههههههاد خزانههههههی  

(33)همان: ص    

 سطح ادبی

اند. مسائل علم بیان از قبیل تشبیه و توجه به بسامد لغاتی كه در معانی ثانویه )مجاز( بکار رفته»سطح ادبی  

استعاره و سمبل و كنایه. مسائل بدیع معنوی از قبیل ایهام و تناسب و بطور كلّی زبان ادبی اثر و انحرافهای 

(. در ادبیات فارسی، توجه به 459شناسی، شمیسا: ص سبک)كلیات « هنری و خالقیت ادبی در زبان است

ای هنگامی موضوع شعر است كه از هر حادثه»ت. به گفتۀ شفیعی كدكنی شناسی اصل اساسی شعر اسزیبایی

: ص كدكنیشفیعیصور خیال در شعر فارسی، « )شهود حسی و خیال شعری انسان شاعر، رنگ پذیرفته باشد



 493-656، صص 4155/ اردیبهشت 45/ شماره پیاپی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(و تحلیل متون سبک شناسی / 446

ها های غنایی نیز سطح ادبی معموالً گسترده است، زیرا شاعر به تناسب موضوع از انواع آرایهدر منظومه .(67

 تفاده میکند. در مثنوی ناز و نیاز نیز دنبلی به صورخیال تشبیه و استعاره توجه بسزایی كرده است. اس

ها، اتفاقات و حوادع داستانی را با تشبیه در توصیف شخصیتساختار اصلی منظومه بر پایه تشبیه است.  تشبیه:

درصد( و مركب  19درصد(، بلین ) 45درصد(، مجمل ) 36از انواع تشبیه: مفصل ). توضیح داده استبه مخاطب 

ها بوده است. مانند دهد توجه شاعر به تشبیه بلین بیشتر از دیگر تشبیهدرصد(  آمده است. این موارد نشان می5)

 ابیات زیر:

بخ  و عبیرآمیز و رض خوبان مهوش، فرح(/ سمن چو عا9تشبیه مفصل: چو چشم یار، نرگس پرخمار است )ص

سان از ( فتاده غنچه34(/ شتابان تر ز باد نو بهاران )ص34( به صد شادی چو مستان بیخودانه )ص9)ص« دلک 

 ( 54پرده بیرون )ص

 گاه كل بیت با تشبیه آمده است، نمونۀ زیر در توصیف بیقراری و اندوه نیاز است، وقتی كه نزد ناز بیرون آمد، باو

وصل: تشبیه بلین است. در بیت دوم دو تشبیه مفصل آمده است: در مصرع اول گریه او را به نسیم مانند كرده 

 كه بر دشت و كوه افتاده است و بار دیگر رفتن او را به مجنون مانند كرده كه به صحرا رفته است.

 چهههو رفهههت از بهههاو وصهههل نهههاز بیهههرون    

 آسههها بهههه كهههوه و دشهههت افتهههاد    نسهههیم

 

ریخههت بههر رخ اشههک گلگههون   ز مژگههان    

 چهههو مجنونهههان بهههه صهههحرا روی بنههههاد 

( 45)همان: ص   

 شبه خمیدگی نیامده است:بیت زیر تشبیه مجمل دارد، قد به كمان تشبیه شده ولی وجه 

 بهههههه قهههههدّ چهههههون كمهههههانم رحمهههههت آور 

 

 بههههه جههههان نههههاتوانم رحمههههت آور    

(63)همان: ص   

حاالنی مانند كرده كه به دنبال رود، به آشفتهآهوان بشکار میبیت زیر تشبیه مركب دارد، سگ را كه به دنبال 

 یار هستند.

 سههههگ در تههههک بههههه دنبههههال غههههزاالن     

 

حهههاالنچهههو در دنبهههال یهههار آشهههفته   

(45)همان: ص   

در طرفین تشبیه، انواع تشبیهات حسی به حسی و عقلی به حسی بسامد سبکی دارند. تشبیهات عقلی به حسی 

های دیگر نیز دیده میشود. در بیت زیر در وصف شب آن را در سیاهی به اند، ولی نمونهاغلب در تشبیه بلین آمده

 بخت خودش )مفتون( مانند كرده است:

 شههبی چههون بخههت مفتههون در سههیاهی    

 

 گرفتهههه ظلمهههت از مهههه تههها بهههه مهههاهی   

( 59)همان: ص   

 ههههای عشهههق سهههرك  دمهههادم شهههعله 

  

 روان شههد جههوی خههون از بحههر چشههمم   

 

 بهههه گهههرداب غهههم افتهههادم چهههه تهههدبیر 

 

 ریخهههت آتههه  بهههه كهههانون دلههه  مهههی    

 (69)مثنوی ناز و نیاز: ص                                  

 دامههههن هههههر دم از رخسههههاره مههههنبههههه 

 (67)همان: ص                                                

 بههه یههک جههام لبالههب دسههت مههن گیههر      

 (64)همان: ص                                               



 443/ شناسی مثنوی ناز و نیاز عبدالرزّاق بیگ دنبلیتحلیل سبک

 

ملفوف بسامد سبکی دارند و از انواع تشبیهات شکلی نیز تشبیه تفضیلی و تشبیه مشروط و تشبیه مفروق و 

های دیگر اندک است. در ابیات زیر در توصیف زیبایی ناز، قامت و قد و رخ او را به ماه و سرو مانند كرده نمونه

 است، ولی در تشبیهی تفضیلی زیبایی ناز را از آنها بهتر میداند و برای هركدام شرطی میگذارد:

 بههه قامههت سههرو نههه چههون سههرو بسههتان      

 ولهههی گهههر سهههرو گلهههزار  بهههه قهههد سهههروی

 بهههه رخ مهههاهی ولهههی گهههر مهههاه تابهههان     

 

 بههه عههارض مههاه نههه چههون مههاه تابههان      

 بههه صهههد غهههنج و دالل آیهههد بهههه رفتهههار 

 شهههود چهههون سهههرو در ایهههوان خرامهههان 

( 45)همان: ص   

به خودش بیاورند، به این ترتیب آن است كه تشبیه متعدد باشد اما هر مشبّهی را پهلوی مشبّه»تشبیه مفروق 

 (455)معانی و بیان، همایی: ص « به دیگر بیاید.به و بعد از آن مشبّه با مشبّهمشبّه با مشبّهكه یک 

 

 پرنهههههدش آفتهههههابی و رخههههه  مهههههاه   

 

 تهههو خورشهههیدی و مهههن حربهههای نومیهههد  

 تههههو در بههههزم شهههههان روشههههن چراغههههی

 

 خهههههههرام  آفهههههههت دلههههههههای آگهههههههاه 

(46)همان: ص   

 زههههی حربههها كهههه بنهههدد دل بهههه خورشهههید  

داغهههههههیمههههههنم پروانههههههۀ پرسههههههوز و      

(13)همان: ص   

 ها را آورده است:بهها آمده و سرس مشبهونشر ابتدا مشبهبیت زیر تشبیه ملفوف است كه همانند آرایۀ لف

كاربرد استعاره در منظومه بعد از تشبیه بیشترین بسامد را دارد، هر دو نوع استعاره مصّرحه و مکنیه استعاره: 

های معمول ادبیّات صنم ها از نوع مصّرحۀ مجرّده هستند، از انواع استعارهاستعارهآمده است. در استعارۀ مصّرحه، 

(، ماه برای چهره 31سرو برای قد )ص (94، 46، 19، 34(،آفتاب و ماه برای معشوق )ص44برای یار )ص

 ( استفاده كرده است. 31(، سنبل برای مو )ص35(، لعل برای لب )ص95(، نرگس برای چشم )ص44)ص

 نوش استعاره از ناز است:های زیر ماه پرنیاندر نمونه

 پههههوشسههههمنبر نههههاز مههههاه پرنیههههان  

 

 پههههوشسههههمنبر نههههاز مههههاه پرنیههههان 

 

از آن شههههیرین تبسههههمهای چههههون نههههوش      

(65همان: ص )  

ههها گههوش اش ایههن نکتههه چههو كههرد از دایههه    

(31)همان: ص   

استعارۀ مکنیه بصورت اضافی و غیراضافی )تشخیص( هر دو مورد دیده میشود، مانند نمونۀ زیر صبا استعارۀ 

 غیراضافی است.

 صهههبا ههههر صهههبح كهههز زلفههه  گهههذر كهههرد  

 

 بهههه بهههویی عهههالمی زیهههر و زبهههر كهههرد      

(46)همان: ص   

 استعاره بصورت اضافی است كه جان را به انسانی مانند كرده كه گریبان دارد:« جانجیب »نمونۀ زیر 

 ز عشههقت جیههب جههان را چههاک كههردم   

 

 ز دست خوی  بر سر خاک كردم 

( 13)همان: ص   

 بهههههه حسهههههن دلبهههههری عاشهههههق شهههههکاری   

 

 بهههههه قهههههد و رخ بهشهههههتی و بههههههاری 

(17)همان: ص   
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كاربرد مجاز و كنایه نسبت به تشبیه و استعاره در منظومه كمتر دیده میشود، در كنایات: عنان پیچیدن: كنایه از 
( را میتوان 34از مه تا به ماهی: كنایه  از تمام دنیا )ص(، 74(، آهن دل: كنایه از شجاع )ص47روی برگردان )ص

 مثال زد.
 به جای: در كاربرد مجاز به عالقه ظرف و مظروف: ساغر

 سهههرم از سهههاغر دوشهههین گهههران اسهههت    
 

 ز مسههتی چشههم مسههتم نههاتوان اسههت     
(44)همان: ص   

 مجاز به عالقۀ جزئیت: كف بجای دست:

 بههه كههف برداشههت سههاقی جههام و سههاغر
 

اش عمههههر مکههههرر زهههههی مههههی نشههههئه    
 )همانجا(

 یکههی برداشههت بههر كههف سههیمگون دف 
 

اش كهههفبهههه كهههار عهههی  از آن شهههد رنجهههه     
(45)همان: ص   

در وصف زیبایی ناز آورده است: پری را . با اغراق های بدیع معنوی، تلمیح و اغراق باالترین كاربرد را داردآرایهدر 
( در وصف زیبایی نیاز گفته 46(/ دو چشم  سامری در سحر و افسون )ص44حسن او آشوب جان شد )ص

است: به مغرب همچو خور ( در وصف حکمرانی پدر ناز گفته 47است: خجل از سرو قدش سرو و طوبی )ص
( در وصف زیبایی وفا 54( در خشم او گفته: چرخ از هیبت  شد بحر سیماب )ص44)ص« حکم  روان بود

 (.17آموز استادان بابل )صخواهر ناز گفته است: فسون
ید ، مثل تلمیح به داستان پیامبران و داستان غنایی و در موارد كم تلمیح به شخصیّتهای حماسی آمده است 

(، لیلی و مجنون، وامق و عذرا 45(، حضرت عیسی )ص31(، حضرت مریم )ص96، 19حضرت موسی )ص بیضا
 (.4(، كیخسرو، سام نریمان، افراسیاب )ص46(، داستان جمشید )ص46، 5( یوسف و زلیخا )ص64)ص

 ه است:  بدلیل اینکه ناز و نیاز اهل مصر هستند تلمیح به داستان حضرت یوسف )ع( در ابیات متعددی آمد

 بگفههههت ای همهههههدمان فریهههههاد از مصهههههر 
 مگهههههو مصهههههر و بگهههههو زنهههههدان بیهههههداد
 شهههههده زیهههههن پهههههی  در مصهههههر دآلرا  
 زلیخهههههایی كنهههههون از مصهههههر برخاسهههههت
 ز ههههر سهههو صهههد ههههزاران مهههاه كنعهههان    

 

 مهههرا آتههه  بهههه جهههان افتهههاد از مصهههر  
 كهههه در زنهههدان او صهههد یوسهههف افتهههاد 
 زلیخهههههایی ز شهههههور عشهههههق رسهههههوا
 كههه چههون در دلربههایی چهههره آراسههت    

گفتهههارش بسههههان غنچههههه بشههههکفت ز   
( 96)همان: ص   

 سطح فکری
از آنجایی كه منظومه یک روایت عاشقانه از عشق ناز و نیاز به هم است، اولین موضوع آن در سطح فکری موضوع 

مضامین تعلیمی و مذهبی و برخی اعتقادات عشق و غناست. اما شاعر در اثنای مضمون عشق و روایت اصلی، 
 عامیانه را آورده است. 

اش پاینده باشد، ای بهتر از حدیث عشق نیست و برای اینکه آوازهعبدالرزّاق دنبلی معتقد است افسانه عشق:
 ای از رمز عشق سروده است:قصّه

 اگهههر خهههواهی كهههه نامهههت زنهههده مانهههد   
 ز رمهههز عشهههق دلکههه  قصهههه سهههر كهههن  

 از افسهههانۀ عشهههق حهههدیثی سهههر كهههن   
 

ات پاینهههههده مانهههههدبهههههه دههههههر آوازه   
 دهههههن مسههههتمع را پرشههههکر  كههههن...  
 خوشههههها افسهههههانۀ مسهههههتانۀ عشهههههق 

(44)همان: ص      
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موضوع اصلی منظومه شرح ماجرای دو عاشق و معشوق به نام ناز و نیاز است كه در راه رسیدن به هم دچار 

گرفتاری میشوند. هر دو در دوری از هم مینالند، سرانجام بعد از چندین حادثه بوصال میرسند و سالیان سال با 

. در بخ  اول داستان، عشق را بهترین چیز هم زندگی میکنند و عاقبت با مردن نیاز، ناز نیز از اندوه میمیرد

 جهان معرّفی میکند: 

 كمهههالی نیسهههت بهتهههر از غهههم عشهههق 

 بههههین كهههاری دریهههن دیهههر مجهههازی  

 

 زههههی شهههادی عشهههق و مهههاتم عشهههق    

بهههازینباشهههد غیهههر عشهههق و عشهههق     

 )همانجا(

عاشقانۀ میان های در روایت عشق ناز و نیاز، ملزومات مضمون عشق ازجمله وصف فراق، غم دوری، وصال، نامه

همچنین وصف حاالت درونی و احساسات شخصی ناز و نیاز بهم، وفا خواهر ناز به نیاز، شاه  ناز و نیاز آورده است.

نمونۀ زیر از بخ  عاشق شدن ناز به یمن نسبت به دخترش مهر، حاالت محبت نسبت به مهر قابل بیان هستند. 

کند وقتی ناز از كنیز خود صفت زیبایی نیاز را میشنود، او را نیاز انتخاب شده است كه دنبلی عشق را توصیف می

 ندیده عاشق  میشود. 

 درآمههههد موكههههب عشههههق از كمینگههههاه  

 سههههراه  شههههور و شههههوق و نههههاتوانی  

 اسهههاس عقهههل و هوشههه  را ز جههها كنهههد

 خلههههل در كشههههور تمکیههههن  افتههههاد   

 منهههادی كهههرد از شههه  سهههو محبهههت   

 اگهههر معشهههوق بهههودی تههها بهههه اكنهههون   

 

راخهههت خرگهههاهجوشهههی در اقلهههیم دلههه  اف   

 سرشههههههههک ظههههههههاهر و آه نهههههههههانی 

 تزلهههههزل در بنهههههای جهههههان  افکنهههههد   

 شهههههکوه خسهههههروی را داد بهههههر بهههههاد   

 كهههه در یهههک دل نگنجهههد رنهههج و راحهههت  

 كنهههون از عشهههق بایهههد شهههد جگهههر خهههون 

( 44)همان: ص   

برگزاری مراسم شادی و میخواری در سراسر منظومه آمده است و یکی از  نامه:ه  شادی و میخواری، ساقی

صلی در ارتباط با مضمون غنایی است، شخصیتهای منظومه پیوسته در هر فرصتی مجلس بزم برپا موضوعات ا

میکنند و میخواری میکنند. عالوه بر این دنبلی هرجایی از داستان كه شخصیتها دچار مشکلی میشوند، از ساقی 

نامه ایجاد شده ن یک ساقیای در متكمک میگیرد كه بیاید و شراب بریزد. با توجه شاعر به این موضوع بگونه

است. برای نمونه وقتی ناز عاشق میگردد و با غم عشق به قصر برمیگردد، دنبلی از ساقی میخواهد بیاید و غم 

(. وقتی نیاز عاشق میشود و پدر و اهل كاروان او را نصیحت میکنند كه از عشق 64عشق را كم كند )همان: ص

( یا وقتی كه زنگیان 33ساقی كمک میگیرد تا غم عشق را تسلی دهد )ص برگردد، اما او قبول نمیکند، دنبلی از

(. در اینجا  نمونۀ زیر 43دختر شاه یمن را  اسیر میکنند، شاه سرور غم خود را با شراب حل میکند )ص« مهر»

 آمده است كه دنبلی از ساقی كمک میگیرد و از آن به اغتنام فرصتها میرسد:

 سههتبیهها سههاقی كههه وقههت عمههر تنههگ ا 

 هههههای چههههرخ وارونز دسههههت فتنههههه

 بهههده جهههامی كهههه از غهههم پیهههر گشهههتم

 رفیقههان زیههن مراحههل رخههت بربسههتند   

 بههه سههرعت رخههت ازیههن منههزل كشههیدند

 بگهههههو مطهههههرب نواههههههای فراقهههههی 

 

 بُههراق عههی  در ایههن عرصههه لنههگ اسههت   

 دلهههم شهههد سهههاقیا از غصهههه پرخهههون    

 ز دور زنههههههدگی دلگیههههههر گشههههههتم  

 سهههبک بهههر مركهههب رحلهههت نشسهههتند  

لهههها رسهههیدند ازیهههن منهههزل بهههه منز    

 نمیهههدانم چهههه مانهههد از عمهههر بهههاقی    

(43)همان: ص   
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در یک مورد ارادت به پیامبر اكرم )ص( و حضرت علی )ع( از اشعارش آشکار است و در  مضامین مذهبی:

 تحمیدیه بعد از ستای  خداوند ابیاتی در نعت و مدح ایشان سروده است:
 محمّههههههد زیههههههب ایههههههوان نبههههههوّت

 طفیهههههل هسهههههتی او ههههههر دو عهههههالم
 

 محمّهههههد سهههههرور بسهههههتان نبهههههوّت 

 فههههدای خههههاک راههههه  نسههههل آدم...

(4)همان: ص     

 علهههههی سهههههاالر اقلهههههیم خالفهههههت   

 هنهههوز آدم نههههان در مهههاء و طهههین بهههود 
 

 بههههرو شایسههههته دیهههههیم خالفههههت    

 كهههه او اسهههتاد جبریهههل امهههین بهههود   

(9)همان: ص  

 در ابیات زیر عزت نفس را ستوده و تعلیم به وارستگی كرده است: مضامین تعلیمی:
 بههههود خوشههههتر بههههه درد فقههههر مههههردن  

 ز دو نههههان دنهههههی حاجهههههت نخهههههواهی  

 كفیهههههل رزق خههههههود مشههههههمار دون را  
 

 كهههه عهههرض حهههال نهههزد سهههفله بهههردن  

 تهههن خهههود را دریهههن ذلّهههت نکهههاهی    

 دخیهههل كهههار خهههود منگهههر زبهههون را    

(45)همان: ص         

 یا در ابیات زیر در مذّمت بیوفایی دنیا و توصیه به دل كندن از جهان است كه بارها در منظومه تکرار شده است: 

 چهههه شهههد كیخسهههرو و سهههام نریمهههان    

 چههه شههد جمشههید و افریههدون و هوشههنگ  

 سههلیمان چههون شههد و خههاتم كجهها رفههت    
 

 چهههه شهههد افراسهههیاب و پهههور دسهههتان   

 چههه شههد كههاوس بهها نههاموس و فرهنههگ   

و سههخا، حههاتم كجهها رفههت چههه شههد جههود  

(4)همان: ص         

آموزی، آورده است و در آنجا در مورد علم« در نصیحت فرزند دلبند»در پایان منظومه هم بخشی با عنوان 

خداشناسی، ادب داشتن، غیب نکردن و فح  و بهتان نزدن، دوری از هوای نفس، دوری از حرص و دنائت 

بر سختیها صبور باشد، بردبار و باحیا باشد، نزدیک شاهان نرود، با  توصیه كرده و در مقابل از او خواسته

خردمندان آشنا شود و با آنها دوست باشد و از نادان دوری كند. خسیس نباشد، به زیبارویان ننگرد، اخالق نیکو 

 .داشته باشد و در سخن پایانی از او میخواهد كه تقوی داشته باشد
ر و سرنوشت: اندوه و شکایت از بخت بد در اعتقادات او برجسته است. مواردی چون اندوه از فلک و اعتقاد به تقدی

( در منظومه دیده میشود. 45(، ضعف طالع )ص16(، طالع، بخت، دولت )ص7ناسازی بخت و طالع شوم )ص

 شاعر اندوهگین است و از بخت بد نالیده است. 

 بختهههی چهههو مهههن گهههردون ندیهههده  سهههیه

 مز جهههههور طهههههالع وارون چهههههه سهههههاز 
 

 چههو مههن گههردون یکههی دلخههون ندیههده    

 ز دسهههت ایهههن دل پرخهههون چهههه سهههازم

 (31)همان: ص                                             

البروج كه در وقت مفروض در افق شرقی باشد. اگر آن زمان والدت شخصی برج طالع جزویست از منطقه»طالع: 

)فرهنگ « بود آن را طالع مولود گویند بود آن را طالع مولود گویند و اگر آن وقت زمان والدت شخصی

 (. همچنین اعتقاد وی به جبر سرنوشت است:194اصطالحات نجومی، مصفّا: ص

 زمههههام كارههههها در دسههههت مهههها نیسههههت
 

 كسهههی آگهههه ز تقهههدیر خهههدا نیسهههت     

(14)همان: ص                                            

 اعتقاد به باورهای اساطیری كهن: 
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عملیّات رماالن و دعانویسان كه بدان وسیله مصروعان را معالجه میکردند؛ »ارد به پری در شیشه كردن: اشاره د

 (.699)فرهنگ تلمیحات، شمیسا: ص « به كسی كه پری را در شیشه میکرد پریخوان میگفتند

 چهههههو او سهههههاقیگری اندیشهههههه كهههههرده  
 

 بههه جههای مههی پههری در شیشههه كههرده      

(45)همان: ص                            

جهان بر پشت ماهی قرار دارد، ماهی در آب است، زیر آن ماهی گاوی »ماهی: براساس باورهای قدیمیمه تا به 

 (.394)فرهنگ اساطیر، یاحقّی: ص « است و زیر گاو سخره ثری و زیر صخره كس ندانست

 نشسهههههههته در حهههههههریم پادشهههههههاهی  
 

 هههههواداران  از مههههه تهههها بههههه مههههاهی  

(43)مثنوی ناز و نیاز: ص                     

 

 تقلیدها و نقاط ضعف و قوت منظومه
گویی از منظومۀ خسرو و شیرین منظومۀ ناز و نیاز همانگونه كه گفته شد، در دورۀ بازگشت سروده شده و نظیره 

نظامی است، بنابراین تقلید از سبک خراسانی و عراقی در آن مشهود است. با مقایسۀ كلی منظومه در مقابل 
كه دنبلی توانسته در تقلید از ساختار یک منظومۀ غنایی موفق عمل كند،  خسرو و شیرین نظامی مشخص است

منظومۀ خسرو و شیرین داستان عشقبازی خسروپرویز، پادشاه ایران و شیرین دختر پادشاه ارمن است، 
خسروپرویز بوسیلۀ ندیم خود شاپور از وجود شیرین آگاه میشود و با دیدن تصویر او عاشق میگردد و به دنبال  

انجامد، میرود و شیرین نیز با دیدن خسروپرویز دلبستۀ او میگردد. دوران عاشقی آنها چندین سال بطول می
هایی به هم میرسند و ازدواج میکنند، اما بعد از ازدواج، خسرو بوسیلۀ پسرش سرانجام بعد از طی حادثه

مثنوی ناز و نیاز، عشقبازی ناز و نیاز  كشته میشود، شیرین نیز بعد از مرگ خسرو، خود را میکشد. در« شیرویه»
موردنظر است كه همچون خسرو و شیرین چندین سال طول میکشد و سرانجام به هم میرسند و با مرگ نیاز، 
ناز نیز نیز میمیرد. اما نحوۀ آشنایی آنها، شاهزاده نبودن نیاز، وفات ناز و نیاز به مرگ طبیعی با منظومۀ نظامی 

ار داستانی مسلماً نظامی بهتر عمل كرده است و مثنوی دنبلی تقلید ضعیفی از آن است، متفاوت است. در ساخت
زیرا داستان بافت باورمندی كمرنگی دارد و در عناصر داستانی قوی نیست. صرفاً او درصدد بوده كه منظومۀ 

انه معشوقۀ فرضی از كشور عاشقانه بسراید و به رسم زمانه، دمی از عشق بگوید. اما همینکه توانسته با خیال شاعر
مصر و یمن بسازد و آن را به تقلید نظامی بسراید و از تمامی قابلیتهای شعر غنایی در آن بهره ببرد، یک نوآوری 
شاعرانه است كه قدرت خیال شاعر را نشان میدهد، از نقاط قوت تقلیدگرایی او این است كه او توانسته در 

یر روایی عاشقانۀ داستان، آوردن مضامین تعلیمی در درون روایت اصلی، آغازبندی مثنوی، توصیف شخصیتها، س
نامه، مناجات و نیای  از زبان شخصیتها به شیوۀ نظامی عمل كند. در سطح ادبی نیز شاعر سعی تمام دارد ساقی

شیرین  از خسرو و شیرین نظامی در وصفابیات زیر برای نمونه، شناسی شعر نظامی عمل كند؛ كه مطابق زیبایی
با استعاره، تشبیه و مبالغه وصف كرده است، هر انتخاب شده است، نظامی در ابتدای معرفی شیرین، زیبایی او را 

ای دارد، تشبیه یا استعاره چهره به ماه، چشم به نرگس، دندان به مروارید، لب به عقیق، قد به نخل و بیت آرایه
  .های متنوع دیده میشودمبالغه

 بگههههذار مههههاهی پههههری دختههههی پههههری   
 افههههروزی چههههو مهتههههاب جههههوانی  شههههب
 قههههامتی چههههون نخههههل سههههیمینكشههههیده

 ورد یههههاد آن نههههوش لههههب راآز بههههس كهههه
 بههههه مرواریههههد دنههههدانهای چههههون نههههور   

 بهههههه زیهههههر مقنعهههههه صهههههاحب كالههههههی  
چشههههههمی چههههههو آب زنههههههدگانیسههههههیه  

 دو زنگهههی بهههر سهههر نخلههه  رطهههب چهههین   
ادهههههان پههههر آب شههههکر شههههد رطههههب ر      
 صههههههههههدف را آب دنههههههههههدان داده از دور
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 دو شهههههههکر چهههههههون عقیهههههههق آب داده 
 خهههههم گیسهههههوش تهههههاب از دل كشهههههیده
 شههههده گههههرم از نسههههیم مشههههک بیههههزش 
 فسهههونگر كهههرده بهههر خهههود چشهههم خهههود را 
 بهههه سهههحری كهههات  دلهههها كنهههد تیهههز     

 لههههب  در خنههههده پیوسههههت  نمههههک دارد
 تهههو گههههوئی بینههههی  تیغیسههههت از سههههیم 
 ز مههههاه  صههههد قصههههب را رخنههههه یههههابی
 بهههه شهههمع  بهههر بسهههی پروانهههه بینهههی     

 پهههوش اسهههتصهههبا از زلهههف و رویههه  حلهههه
 موكهههل كهههرده بهههر ههههر غمهههزه غنجهههی     

 

 دو گیسهههههو چهههههون كمنهههههد تهههههاب داده  
 بهههه گیسهههو سهههبزه را بهههر گهههل كشهههیده     
 دمهههههههههاو نهههههههههرگس بیمهههههههههارخیزش
 زبهههان بسهههته بهههه افسهههون چشهههم بهههد را     
 لهههب  را صهههد زبهههان ههههر صهههد شهههکرریز    
 نمهههههک شهههههیرین نباشهههههد وان او هسهههههت
 كهههه كهههرد آن تیهههن سهههیبی را بهههه دو نهههیم  

ای بهههر رخ نهههه یهههابی  چهههو مهههاه  رخنهههه    
سههههوی كههههس پروانههههه بینههههی   ز نههههازش  

 گهههههی قههههاقم گهههههی قنههههدزفروش اسههههت 
 زنهههخ چهههون سهههیب و غبغهههب چهههون ترنجهههی

(54-55 خسرو و شیرین: صص)  

دنبلی در معرفی ناز با اغراقهای شاعرانه، همانند وصف نظامی از شیرین، زیبایی ناز را توصیف كرده است. در  
 ه است.وصف ، زیبایی چهره، زلف، چشم، اندام و حسن شهرت  را آورد

 پیکهههری داشهههت بهههه قصهههر خسهههروی مهههه  
 چهههه دختهههر گشهههته از حسهههن  نمایهههان    

 اق بههههه خههههوبی شههههور شهههههری  تعههههالی
 ز حسهههههن  شهههههور در عهههههالم فتهههههاده   
 كشهههههیده بهههههر مهههههه از عنبهههههر هاللهههههی
 لههههب یههههاقوت رنگهههه  هههههر كههههه دیههههده
 بهههه خنهههده چهههون ز لهههب شهههکر فشهههانده   
 دو چشهههم  سهههامری در سهههحر  و افسهههون 
 مههههههژه خنجههههههرك  و آفههههههت نظههههههاره

 

نههههاز زیبهههها دختههههری داشههههتسههههرا پهههها    
 بههههه مههههردم منتهههههای صههههنع یههههزدان    
 بههههه طهههههرز دلبهههههری آشهههههوب دههههههری 
 جههههههههانی سههههههههر در آن سههههههههودا زده 
 نهههههاده بههههر سههههمن از مشههههک خههههالی    
 ز مژگهههههان لعهههههل و یهههههاقوت  چکیهههههده 
 شهههههکر را در خهههههوی خجلهههههت نشهههههانده
 وز آن دل در بههههههر صههههههاحبدالن خههههههون
 گریبانههههههههها از آن نظههههههههاره پههههههههاره  

(46ه 44)مثنوی ناز و نیاز: صص   
گرچه در مقام مقایسه مقام واالی نظامی از تصویرسازی، انتخاب واژگان و ساختار نحوی ابیات آشکار است، اما 

 این تصویرسازی نیز نقطۀ قوتی برای خیالرردازی دنبلی است.  
در سطح زبانی، شاعر از سبک عراقی و خراسانی تقلید كرده است كه در مقایسه با شعر نظامی تقلید او از     

گیری از ساخت كهن، به زبان معیار امروزی نزدیکتر زبان سبک عراقی به دلیل كنارهسبک خراسانی بیشتر است، 
ر است، لغات فارسی تامروزی مأنوس ۀزبان از دیدگاه خوانند»گفته است: دوره آن زبان شمیسا در مورد  .است

به . (614: ص شمیساناسی شعر، شسبک) «اصیل قدیم كم شده و بجای آن لغات عربی جایگزین شده است
 ۀای الفاظ بمراتب كمتر شده است و از كاربردهای نحوی كهن كه در دورهای لفظی و چندگانگیهكهنگی» عبارتی

تری یافته سامانی و قرن پنجم فراوان بود، كاسته شده و درمجموع زبان تازه ۀصوص دورخرشد و تکوین و ب
. اما این ویژگیها در شعر دنبلی دیده (417 : صرضاییغالم ا شاملو،شناسی شعر پارسی از رودكی تسبک« )است

میشود، همانطوركه در سطح زبانی بررسی شد، برخی لغات پهلوی كهن و در سطح نحوی ساختمان دستوری 
ها و پساوندها رؤیت شد كه در سبک عراقی شاخصۀ سبک خراسانی مثل كاربرد افعال پیشوندی، انواع پیشاوند

 ت، برای نمونه در بیت زیر تلفظ قدیمی افعال را به شیوۀ سبک خراسانی آورده است.سبکی نیس
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 بهههه پهههی  تخهههت آن سهههرو سهههرافراز     
 

 سههههتاده بهههها هههههزاران عشههههوه و نههههاز  
(14)مثنوی ناز و نیاز: ص    

 

 یهههار و غمخهههواركهههس و بهههیفتهههاده بهههی
 

 بهههه بهههالین  اجهههل گشهههته پرسهههتار     

(39)همان: ص   

 آورده است:« از»سبک خراسانی كاربرد مفعول به معنی یا در موارد زیر به شیوۀ 

 قضهههههها را روزی آن دلههههههدار مههههههوزون  
 

 بههه صههحرا رفتههه بههود از شهههر بیههرون      

(45)همان: ص   

 «:برای»و یا كاربرد مفعول به معنی حرف اضافه 

 خهههههههدا را ای پرسهههههههتاران خهههههههدا را 
 

 چهههه شهههد نهههاز ای وفهههاداران خهههدا را    

(57)همان: ص    

 مفعولی از فعل متعدی )متعدی كردن با انید(:یا ساخت صفت 

 ترشهههههههحهای او از ههههههههر كنهههههههاره    
 

 دمانیههههده گههههل و سههههنبل ز خههههاره    

(69)همان: ص      

 

 گیرینتیجه
شناسی زبانی، ادبی و فکری مورد تحلیل قرار در این پژوه  مثنوی ناز و نیاز عبدالرزّاق دنبلی در سطوح سبک

 نقاط قوت و ضعف او پرداخته شد. نتایج تحقیق بیانگر این است:گرفت و بخشی نیز به تقلیدگرایی و 

از نظر مختصّات آوایی قدیم، تشدید مخفّف، تلفظ قدیمی كلمات و اسکان و حذف واج در حروف و افعال بچشم 

لغوی آرایی و تکرار واژه بهره برده است. در سطح های جناس و واجمیخورد. شاعر برای ایجاد توازن آوایی از آرایه

استعمال حروف و پیشاوندها و پساوندها و لغات كهن از مختصات سبک عراقی و خراسانی میباشد. استفادۀ شاعر 

ای بیانگر وسعت اطّالعات وی در علوم و فنون از اصطالحات مختلف بازی، عرفانی، نجومی، موسیقی، و میخانه

ی، تركیبات و مصادر عربی از ویژگیهای سبکی او قدیمی است. از نظر نحوی پیروی از استعمال لغات پهلوی، ترك

میباشد. همچنین استعمال فراوان لغات كهن و متروک و فعلهای پیشوندی، در شعرش آمده است. در سطح 

های كنایه، مجاز، كمتر آمده است، از ادبی، كاربرد تشبیهات، استعاره، تلمیح و اغراق موردتوجه شاعر است و آرایه

 ه به تشبیه در توصیف حاالت درونی و رفتاری شخصیتهای منظومه است. نکات مهم اثر توج

در سطح  فکری، موضوع اصلی منظومه، غنایی است و متناسب با موضوع آن، مضامین عشق، فراق و وصال، شرح 

نامه و مضامین تعلیمی عاشقیها و سوز عشق، شادی و میخواری، مرثیه، اندوه دیده میشود. توجه شاعر به ساقی

در درون منظومۀ غنایی برجسته است. در كنار این مضامین، مناجات پروردگار، مدح و ستای  پیامبر اكرم )ص( 

و حضرت علی)ع( و تقدیرگرایی، باورهای اساطیری كهن آمده است. در تقلیدگرایی او پیروی از سبک خراسانی و 

رین نظامی سروده است، در وزن، ساختار گویی از منظومۀ خسرو و شیعراقی دیده میشود. مثنوی را با نظیره

داستانی، سطح فکری و ادبی از این منظومه تقلید كرده است، اما در سطح زبانی عالوه بر پیروی از سبک عراقی 

 به سبک خراسانی نیز توجه دارد.      

 

 



 493-656، صص 4155/ اردیبهشت 45/ شماره پیاپی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(و تحلیل متون سبک شناسی / 655

 نویسندگان مشاركت
آزاد  دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکده در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره نامه پایان از مقاله این

 داشته عهده بر را نامه پایان این راهنمایی سركار خانم دكتر لیال عدلررور. است شده استخراج واحد خویاسالمی 

 و ها داده گردآوری در رساله این پژوهشگر عنوان به رقیه پوررستم سركار خانم. اندبوده مطالعه این اصلی طراح و

 و هاداده تحلیل و تجزیه به كمک با نیز مجتبی صفرعلیزادهآقای دكتر . اند داشته نق  نهایی متن تنظیم

 و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. كردند ایفا را پژوه  این مشاور نق  تخصصی، راهنماییهای

 .است بوده پژوهشگر سه هر مشاركت

 

 قدردانی و تشکر

 علوم و ادبیات دانشکده پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسندگان

 این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسندگان كه نامه پایان داوران هیئت و ،خویآزاد اسالمی واحد  دانشگاه انسانی

 .نمایند اعالم دادند، یاری پژوه 

 

 منافع تعارض
 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هیچ در اثر این كه مینمایند گواهی مقاله این نویسندگان

 تحقیق این. دارند رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 گزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه طبق

 ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوه  مالی حامیان و منافع احتمالی تعارض

 .میگیرند عهده بر را شده
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