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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: In literary studies, stylistics has a high 
status. Stylistics can express the linguistic, intellectual and literary 
characteristics of each work. This research introduces one of the poets of 
Indian style named Joya Tabrizi and examines the stylistic features in his 
poems.
METHODOLOGY: In the present study, for better and more useful access to 
information, an attempt has been made to use the library method. In this 
method, the researcher collects the required information and data by 
referring to written and library sources and references, including books, 
articles and dissertations. The research method is descriptive-analytical.
FINDINGS: Darab Beg Joya, nicknamed "Joya" and known as "Joya Tabrizi" is 
one of the poets of the 11th century AH, his ancestors were Tabrizi and his 
father "Mullah Samari" and his grandfather had immigrated to India before 
the birth of Joya. Joya was born in Kashmir with her two brothers, who were 
also poets. Joya is one of the poets of Indian style and the characteristics of 
this style are reflected in his poems.
CONCLUSION: The two subjects of love and praise of the Holy Prophet (PBUH) 
and the Imams, which are reflected in his sonnets and poems, respectively, 
have the highest frequency in Joya's poems from an intellectual point of view. 
Other subjects such as religion, advice and literature, the fight against 
hypocrisy are also seen in his poems. From the point of view of linguistic level, 
the use of slang words has given a special prominence to his poems, he has 
also used soft and gentle weights in his poems and Bahr-e-Ramal has the 
highest frequency in his poems. At the literary level, the use of all kinds of 
similes and metaphors, guaranteeing the poems of contemporaries and 
allegories are the most used in his poems. 
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 چکیده:
شناسی از جایگاه واالیی برخوردار است. در مطالعات ادبی، سبک زمینه و هدف:

این كنندۀ ویژگیهای زبانی، فکری و ادبی هر اثر باشد. شناسی میتواند بیانسبک

تحقیق یکی از شاعران سبک هندی به نام جویا تبریزی را معرفی میکند و به بررسی 

 ویژگیهای سبکی در اشعار وی میرردازد. 

در پژوه  حاضر برای دستیابی بهتر و مفیدتر به اطالعات، سهعی شهده   روش مطالعه: 

ای استفاده شود. در این روش، پژوهشگر با مراجعه به منهابع  است كه از روش كتابخانه

ههای  نامهه، اطالعهات و داده  ای، اعم از كتاب، مقاله و پایانو مآخذ نوشتاری و كتابخانه

 تحلیلی است. –ام تحقیق نیز توصیفی آوری میکند. روش انجموردنیاز را جمع

از شهاعران  « جویا تبریهزی »و معروف به « جویا»ها: داراب بیگ جویا، متخلص به یافته

بهه همهراه   « مهال سهامری  »قرن یازدهم هجری است، اجداد او تبریزی بودنهد و پهدرش  

بهرادرش  بودند. جویا به دو همراه  پدربزرگ ، پی  از تولد جویا به هند مهاجرت كرده

هه كه آنها نیز شاعر بودند هه در كشمیر متولد شهدند. جویها از شهاعران سهبک هنهدی      

 است و ویژگیهای این سبک در اشعار او نمود یافته است.

دو موضوع عشق و مدح پیامبر اكرم )ص( و امامان كه به ترتیب در  گیری:نتیجه

در اشعار جویا از منظر فکری است، بیشترین بسامد را گر شده غزلیات و قصاید او جلوه

دارا هستند. موضوعات دیگری مانند دین و مذهب، پند و ادبیات اندرزی، مبارزه با ریا 

نیز در اشعار وی دیده میشوند. از منظر سطح زبانی، كاربرد لغات عامیانه برجستگی 

خاصی به اشعارش بخشیده است، همچنین وی از اوزان نرم و مالیم در اشعارش 

است و بحر رمل بیشترین بسامد را در اشعارش داراست. در سطح ادبی ه كرده استفاد

نیز كاربرد انواع تشبیه و استعاره، تضمین اشعار همعصران و تمثیل در اشعار وی 

 بیشترین كاربرد را دارند.
  

 4344مهر  54 :دریافت تاریخ   

 4344آبان  46:  داوری تاریخ   

 4344آبان  67: اصالح تاریخ   

 4344دی  46: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 ،شناسیسبک ،جویا تبریزی

 ،سطح زبانی ،سبک هندی

 سطح فکری. ،سطح ادبی
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 مقدمه
شهار دیوانههای   برای تکمیل مطالعات ادبی و پژوه  در سیر و دگرگونی سبکی ههر دوره، پهس از تصهحیح و انت   

خطی شاعران، نخستین گام بررسی و تحلیل اشعار آنان است. یکی از مهمترین و كارآمهدترین روشههای تحلیهل    

كننهدۀ آثهار   سهاز و برجسهته  شناسی میتواند ویژگیهای سبکشناسی آن است. سبکاشعار شاعران، بررسی سبک

ادبی باشد. اصوالً نقد روشمند، نقدی است كهه   ای برای نقدادبی درخشان را كشف كند و از همین دریچه مقدمه

 شناسانه باشد و در قضاوت و تحلیل از آنها بهره گیرد. های سبکها و یافتهبراساس داده

شناسی از آن به سبک هندی یها اصهفهانی تعبیهر میشهود، جویها      یکی از شاعران گمنام دورۀ صفویه كه در سبک

كتبی مانند دانشمندان آذربایجهان، سهخنوران آذربایجهان و دویسهت     تبریزی است. درخصوص این شاعر تنها در 

ای درمورد ویژگیهای سهبکی وی  سخنور مطالبی درمورد معرفی و زندگینامۀ او وجود دارد، اما تاكنون هیچ مقاله

 ای انجام شده است، ضمن معرفی شاعر،بنگارش درنیامده است. این پژوه  كه به شیوۀ تحلیل محتوا و كتابخانه

 شناسی آن در سه سطح فکری، ادبی و زبانی میرردازد.به بررسی ساختار و مهمترین ویژگیهای سبک

 

 بحث و بررسی

 معرفی جویا تبریزی و دیوان وی

از شاعران سدۀ یازدهم و آغاز سدۀ دوازدهم در هنهد  « مال سامری»، پسر «جویا»متخلص به « میرزا داراب بیگ»

به هند رفته بود و در كشمیر سکونت گزید. میرزا داراب و برادران  میهرزا كهامران   است. خاندان  اصالً از تبریز 

در كشمیر زاده شدند و بااینحال چون اصلشهان  « تسکین»و میرزا فتح علی متخلص به « گویا»بیگ، متخلص به 

؛ سهخنوران  4351-4353: صهص  5/6انهد )تهاریخ ادبیهات در ایهران، صهفا، ج     از تبریز بود، جویا را تبریزی نوشته

 (.644آبادی: صص آذربایجان، دولت

زیب كه بهه عههد عهالمگیری در تهاریخ هنهد      جویا در زمان حکومت خاندانهای مغول و در عهد پادشاهی اورنگ»

بوده است. ایهن حهاكم   « خانعلی ابراهیم»مشهور است، در كشمیر میزیسته است. حکومت كشمیر در زمان او با 

كیشی با جویا و داشهتن  قان اصلی جویا در كار شعر و شاعری بوده است و بدلیل همدوست از حامیان و مشوادب

مذهب تشیع همواره از این شاعر پشتیبانی و حمایت میکرده و او را یاری میداده اسهت )مقدمهۀ دیهوان جویهای     

المگیر او را جویا در عهد عالمگیر پادشهاه، شههرت و آوازۀ فهراوان یافهت و عه     (. »61تبریزی، عباسی داكانی: ص 

(. میرزا جویا بعد از غنهی كشهمیری بزرگتهرین    455سخت گرامی میداشت )دویست سخنور، نظمی تبریزی: ص 

(. اغلب شعرای هند كه در اوایل قرن دوازدهم 644آبادی: صشاعر كشمیر بوده است )سخنوران آذربایجان، دولت

الساطع و غیر آنها از خوشفکران كشمیر همه از تالمذۀ اند، مانند عبدالعلی طالع و عبدالعزیز قبول و مهجری بوده

میرزاجویا هستند و در عهد عالمگیر پادشاه در خانۀ او هنگامهۀ صهاحب سهخنان گهرم بهوده اسهت )دانشهمندان        

(. جویای تبریزی از شهاگردان ممتهاز   444-455؛ به نقل از تذكرۀ صبح گلشن: صص 475آذربایجان، تربیت: ص 

ه.ق در كشهمیر درگذشهت و در همانجها بهه      4449جویا به سال  4شیوۀ او پیروی میکرد. صائب بود و از سبک و

 خاک سررده شد. 

                                                      
 (  446بی تکلیف ز شکرریزی صائب، جویا / طوطی نطق تو طرز سخن آموخته است )دیوان جویا: ص  -4
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قطعهه )در   45ربهاعی ،   457غزل،  417قصیده،  55بیت شامل  7555ای به نثر و دیوان جویا مشتمل بر دیباچه

 7رقعهه( و   5ت او )شهامل  مثنوی است. در بخه  پایهانی دیهوان ، رقعها     47موضوعات ماده تاریخ و توصیف( و 

قصیده در مهدح   5تعالی، قصاید وی مشتمل بر یک قصیده در ستای  و حمد باری 4دیباچه و خطبه آمده است.

قصیده در مدح امام علی )ع(، یک قصیده در مدح فاطمۀ زهرا )س(، دو قصیده در مهدح   4حضرت محمد )ص(، 

و قصیده در مدح امام موسی كاظم )ع(، سه قصیده در مدح امام حسین )ع(، دو قصیده در مدح امام صادق )ع(، د

العابدین تا امام حسن عسگری، سه قصیده در امام رضا )ع(، نه قصیده در مدح امامان دیگر، به ترتیب از امام زین

 قصیده در توصیف گل و باغ و كشمیر است. 46خان و مدح امام زمان )عج( و یک قصیده در مدح نواب فاضل

بند، یکی در مدح امیرالمؤمنین و دیگری در مدح امام رضها )ع( وجهود دارد، همچنهین    جویا دو ترجیع در دیوان

مثنوی شامل موضوعات زیر سروده است: حکایت راهزن زوار حضرت امام حسین )ع(، مدح پیامبر اكرم  47جویا 

گل و گیاه، تعریهف كشهمیر،   )ص(، تعریف چراغان روی دل، توصیف كوه پیر پنچال، در سختی راه، توصیف وفور 

تعریف تاالب دَل، تعریف مهتاب روی دَل، وصف باغ شاله مار، تعریف باغ نشهاط، وصهف بهاغ نسهیم، وصهف بهاغ       

 خان، تعریف بهادرشاه، تعریف اسب.بحرآرا، تعریف باغ الهی، مدح نواب فاضل

را آزمهای  كهرده، ولهی در     خهود  هرچند كه وی در تمام فنون سهخن طبهع  »اما جویا در اصل شاعر غزل است، 

(. جویها در شهکل و   647آبهادی: ص  )سخنوران آذربایجان، دولهت « غزلسرایی گوی سبقت از دیگران ربوده است

تعداد ابیات غزل، پایبند نیست؛ او غزل طوالنی در دیوان  ندارد ولی غزلهای بسیار كوتاه كهه ابیهات آن از پهنج    

ود، در دیوان  وجود دارد. جویا فقط بدنبال این موضوع بهوده اسهت   بیت كمتر و گاه حتی بر دو بیت شامل میش

كه حس درونی خود را بیان كند و درنتیجه هیچ پایبندی به قالب و شکل غهزل نداشهته اسهت. میهانگین تعهداد      

غزلهای  به شیوۀ سبک صائب، » 6ابیات غزلیات او پنج بیت است و در دیوان  غزلیات دوبیتی هم دیده میشود.

های عارفانه و حکیمانه را با احساس عاشقانه همراه دارد و در آنها بیتها و مصرعهای بسیار میتهوان یافهت   هاندیش

های عاطفی او؛ به همین سبب بسیاری از آنها را میتوان در شمار مثلهها و  كه زادۀ تفکرات شاعر است نه خواسته

 (.4355: ص 5/6یران، صفا، ج)تاریخ ادبیات در ا« سخنان كوتاه عارفانه و ناصحانه پذیرفت

شمسی به كوش  استاد گرانقدر دكتر محمدباقر، استاد دانشهگاه پنجهاب در    4337دیوان جویا، بار اول، به سال 

، بهه تصهحیح پرویهز عباسهی داكهانی توسهط       4379الهور چاپ و منتشر شده است. همچنین بار دیگر در سهال  

 است.  انتشارات برگ چاپ شده 

 عری مورداستفاده در اشعار جویا تبریزیجدول قالبهای ش

 رباعی قطعه بندترجیع مثنوی قصیده غزل قالب

 %49/5 %96/5 %44/5 %94/4 %16/67 %59/44 درصد

 

 موضوعات و مضامین اشعار جویا

آید وی انسانی درونگرا بهوده اسهت و بهه همهین دلیهل یکهی از اصهلیترین        آنگونه كه از اشعار جویا برمی عشق:

 موضوعات اشعار وی بیان درد عشق و سختیهای راه آن است كه اكثراً در غزلیات او نمود یافته است. 

                                                      
 ای است كه بر دیوان صائب نوشته است.ها، مقدمهیکی از این دیباچه -4

 ، هفت غزل دوبیتی وجود دارد.494بیتی و در صفحۀ ، پنج غزل سه494صفحۀ در  -6
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 ( 55جویا: ص  در حیرتم كه جان به كجای  فدا كنم  /  از بس گرفته شوق سراپای او مرا )دیوان

 رازدار عشق را نبود مجال دم زدن  /  بخیه بر زخم دل از تار نفس داریم ما )همانجا(

 (93از وصال او كسی جویا نگشته كامیاب  /  جز لب بام  كه دارد رخصت پابوس را )همان: ص 

 (431ص عالمی از نرگس مست  خراب افتاده است  /  بوالعجب كیفیتی در روزگار حسن اوست )همان: 

 (471به هر موی  دو عالم میدهم بیعانه خوش باشد  /  اگر زلف سیاه او سر سودای ما دارد )همان: ص 

 (474جویا، ره عشق است كه در گام نخستین  /  ناخن ز سر پنجۀ شیران نر افکند )همان: ص 

 ( 644دلم از هجر تو خون است امروز  /  آفت صبر و سکون است امروز )همان: ص 

 (616راه تو گه جان و گهی سر بفشانیم  /   آن چیز كه داریم میسر بفشانیم )همان: ص در 

 

 مدح امامان و مضامین دینی:
ای موردتوجه شهاعران آن  تبلیغ و گسترش مذهب شیعه در دورۀ صفویه باعث شد شعر مذهبی در سطح گسترده

حی امامان از بسامد باالیی برخوردار است. جویا به روزگار قرار گیرد. در دیوان جویا نیز مضامین دینی و اشعار مد

مدح سالطین عالقۀ چندانی نشان نمیدهد و تنها به مدح نواب فاضل خان، حاكم كمشیر پرداختهه اسهت. او بهه    

مدح امامان شیعه میرردازد كه عالوه بر قصاید در غزلیات وی نیز دیده میشود. در قصایدش همۀ چهارده معصوم 

در چند قصیده به مدح پیامبر اكرم )ص( و حضرت علی )ع( پرداخته است. از میان امامان، عالقۀ را مدح گفته و 

ههای پایبنهدی بهه شهریعت و     بسیاری به حضرت علی )ع( از خود نشهان میدههد. همچنهین در دیهوان او نشهانه     

ل و یها وسهیلۀ امهرار    است. سرودن شعر نزد این شاعر، نه برای اظههار فضه   دینمداری به بهترین وجه نمود یافته

ای برای بیان عقاید و باورهای اوست. این پایبندی بهه شهرع كهالم جویها را بهه حهدی شهیوا و        معاش، كه عرصه

 دلنشین نموده است كه هر اهل دلی را مجذوب خود میکند. 

 ( 41او كشتی ما ایمن است از چارموج حادثات  /  شد والی پنج تن ما را پناه از ش  جهت )

 ( 469مقام رضای خدا گرفت  /  دست كسی كه دامن آل عبا گرفت ) آرام در

 (97های چرخ در زنجیر اوست )احمد مرسل كه عالم جمله در تسخیر اوست  /  ممکنات از حلقه

 ( 76جویا حیات ما به دم مرتضی علی است  /  روشن چرغ خود به نفس میکنیم ما )

 ( 457ه صاف محبت به جام ماست )لبریز مهر ساقی كوثر بود دلم  /  شکر خدا ك

 ( 365باكی از عصیان ندارم با والی بوتراب  /  فیض میبارد ز دامان ترم همچون سحاب )

 ( 394نما مرتضی علی است )كان سخا و بحر عطا مرتضی علی است  /  آئینۀ خدای

 ( 433) در غم شاه شهیدان زار میباید گریست  /  روز و شب با دیدۀ خونبار میباید گریست

 ( 375اهلل )بهار گلشن دین حضرت امام حسن  /  فروغ مردمک دیدۀ ولی

 

گرایهی عهالم هسهتی و    نهایت و رسیدن بهه پهوچی و پهوچ   نگری، تفکرات عرفانی و اندیشیدن به بیدرون عرفان:

نهدی،  تنها در شعر دورۀ صفویه یا سهبک ه خوردگی اجزای عالم و سردرگمی، موضوعی است كه نههمچنین گره

كاری و خهط دیهده میشهود و شهاعر سهبک      بلکه در تمامی هنرهای این دوره از نقاشی و معماری گرفته تا كاشی

اندیشهد. در اشهعار جویها نیهز ایهن      هندی در اشعار خود با دیدی دینی و عرفانی به امور و مسائل اطراف خود می

 ه است: موضوع بعد از موضوع عشق و مدح امامان، در رتبۀ سوم قرار گرفت

 ( 447خبری رهگذر مردان است )رفتن از خوی  به یادش سفر مردان است  /  وادی بی
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 ( 461تاب خود است )بین یکی است  /  نور بر رخسارۀ خورشید بیعاشق و معشوق در چشم حقیقت

 ( 444گرفته كون و مکان را فروغ مهر رخ   /  كدام ذره نه در سر هوای او دارد؟ )

 ( 651پی  وسعت مشربان باشد یکی  /   میرسند این هر دو راه آخر در این صحرا به هم )كفر و ایمان 

 ( 357بین شود داند كه هست  /  مسلک ارباب ظاهر، راه اهل دل، یکی )چشم انصافت چو وحدت

 

تمثیهل و  اخالقیات و پند و اندرز: در شعر این دوره، توصیه و اندرزهای دینی و اخالقی دیده میشهود كهه بشهکل    

مضامین بسیار زیبا به مخاطب منتقل میشود. موضوعات اخالقی و اجتماعی متعددی نظیر قناعت، نکوه  طمع، 

 در دیوان جویا وجود دارد.

 (49كم گوی تا خالص شوی از زبان خلق  /  كس عیب نشمرد سخنان شمرده را )

 (455مت است )جویا ز جور نفس اگر خواهی ایمنی  /  از خود بروش چشم كه حصن سال

 ( 464دوری از مال جهان جوی كه آسوده شوی  /  جگر الله ز پهلوی زرش سوخته است )

 ( 436عاقل است آن كس كه بر نادانی خود قائل است  /  هركه دانا میشمارد خوی  را دیوانه است) 

 (417د )به قدر خواهشت دنیا اسیر خویشتن سازد  /  تو گر جویا به دنیا بی  پیچی بی  میریچ

 (473اند  /  یعنی از غیر خدا قطع نظر باید كرد )هیچ دانی ز چه مقراض دو پلکت داده

 ( 649مرو به درگه دونان برای نان جویا  /  هزار نی  مخور بهر انگبین زنهار )

 (615پروری بنهاد دل  /  از خریت شد اسیر منجالب آب و گل )مغزی كه بر تنآن سبک

 ( 346شد مایۀ فرزانگی  /  نیست شمع بزم را از هم زبان و دل جدا )راستی بگزین كه با

جویانه بها زههد ریهایی دارد و    مبارزه با ریا: جویا با نگاهی رندانه به جامعه و اطراف خود مینگرد، او اندیشۀ مبارزه

 زاهد و محتسب و شیخ را به باد انتقاد میگیرد: 

 ( 73بس كه زاهد دوست دارد گرمی هنگامه را )  كی ز دوزخ میشود راضی دل  جویا به خلد  /

 (96دل ندارد تاب صحبتهای نامانوس را  /  ره مده در بزم رندان زاهد سالوس را )

 ( 467زاهد از دنیا پی تحصیل سیم و زر گذشت  /  رشته شد گردآور گوهر چو از گوهر گذشت )

 ( 475ریا پیوسته تر باشد ) اگر نادم نباشی ترک اظهار ندامت كن  /   ز گریه دامن اهل

 ( 444خوان است شیخ باده نوش آمد )موسم بهاران است دور دور مستان است  /  محتسب غزل

اشاره به هند: جویا بعلت غم غریبی و غربت و احتماالً رنج و اذیتی كه از هندوها میدیهد، در چنهد جهای دیهوان     

اشعارش كه از این سرزمین ابراز ناراحتی كرده، بعضاً برای تسکین این ناراحتی، حمایتهای این فرمانراوی خهوب  

 خان را برای خود یادآوری كرده است: ابراهیم

 ( 417هندو با مسلمان كرده است  /  بر سر دل آنچه آن چشم قدح نوش آورد ) كافرم گر هیچ

 ( 454ام از غم نازک كمری چند )بختی هجران  /  مویی شدهفریاد كه در هند سیه

 (449نژادان غافلی  /  ضعف در پیمان این قوم است چون پیمان هند )از فریب وعدۀ هندوی

 (449خان ایران هند )هست  /  مجلس نواب ابراهیمكی غریب كشور هندیم ما؟ جویا كه 

 (449در سواد هند دست از لذت دنیا بشوی  /  جز جگرخواری نباشد نعمتی بر خوان هند )

 ( 655ایم  /   ناز منعم بی  از ابرام گدا باید كشید )در سواد هند خوش در كشمک  افتاده

 ( 141ک خلد را دست ردی است )در هند كه دیده را غبارش مددی است  /  هر قبضۀ خا
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مدح امامان و  عرفان عشق موضوعات

 مضامین دینی

اخالقیات و پند و 

 اندرز

 موضوعات دیگر

 %5/5 %7 %65 %44 %56 درصد

 موسیقی بیرونی: وزن

انگیزی شعرش را دوچندان سازد. بیان موضوع عشق در غزلیات و جویا از اوزان مختلفی سود جسته تا تأثیر و دل

مدح شخصیتهای مذهبی در قصاید، باعث شده است كهه جویها در اشهعارش از اوزان روان و مالیهم بجهای اوزان      

سنگین استفاده كند. بنابراین در اشعار وی به ترتیب، بسامد بحور رمل، هزج و مضارع از دیگر بحور بیشتر است؛ 

)فرهنگ كهاربردی اوزان  « د آن مناسبت دارد.بحر رمل برای بیان مفاهیم عاطفی، مانند حزن یا فرح و مانن»زیرا 

( زیرا مصوتهای كشیده در فاعالتن و فعالتن ظرف مناسبی برای بیان حزن و انهدوه  76شعر فارسی، مدرسی: ص 

 است.

 

 جدول اوزان مورداستفاده در اشعار جویا تبریزی

 مقتضب منسرح رجز مجتث مضارع هزج رمل نام بحر

 %35/4 %35/4 %35/1 %41/44 %34/45 %15/63 %55/16 درصد

 

 موسیقی كناری: قافیه و ردیف

مهمترین موضوع در بررسی قافیه در اشعار جویای تبریزی، موضوع تکرار قافیه است. تکهرار قافیهه در دیوانههای    

شاعران سدۀ یازدهم و دوازدهم امری رایج بوده است، علت اساسی این امر استفاده از معنهای مختلهف قهوافی در    

افتاد كه شاعر برای یک یا چنهد واژۀ قافیهه، چنهدین مضهمون را بخهاطر      بندیهاست. گاه چنین اتفاق میمضمون

اند، قدما برای تکرار قافیه حدودی تعیین كرده»آورد و بجای یک بیت، چندین بیت را با همان قافیه میسرود. می

عقیده داشتند كه باید بین قوافی مکرر حداقل تکرار قافیه را در غزل بی  از یکبار جایز نمیدانستند و در قصیده 

هفت بیت فاصله باشد. تکرار قافیه بیشتر در آثار شاعران سبک هندی دیده میشهود و در برخهی از آثهار ضهعیف     

 (.454شاعران بزرگ هم دیده میشود )آشنایی با عروض و قافیه، شمیسا: ص 

خصوصاً غزلیات و قصاید دیهده میشهود. بطهور مثهال در     تکرار قافیه در تمامی قالبهای شعری مورداستفادۀ جویا، 

» ، واژۀ 453چهار مرتبه و در غزل ش  بیتی صفحۀ « نگاه» سه مرتبه و واژۀ « آه»، واژۀ 54غزل نه بیتی صفحۀ 

سه مرتبه تکرار شده است. همچنین بسامد استفاده از ردیفهای طوالنی نیز در اشعار وی باالسهت، ماننهد:   « رنگ

: رخسهار تهو   456: از این دو كدام اسهت؟/ غهزل صهفحۀ    431ریزها/ غزل صفحۀ : گرد كند شیشه44غزل صفحۀ 

 : است پنداری/ و ... .693آمد/  غزل صفحۀ : میرفت و می441: آمد به یاد/ غزل صفحۀ 494باشد/ غزل صفحۀ 

 جدول ردیفهای مورداستفاده در قالبهای شعری در اشعار جویا تبریزی

 رباعی قطعات مثنوی قصاید غزلیات نوع قالب

    %44/45 %77/14 %11/51    %37/31  %96/44 درصد

 جدول نوع  ردیفهای مورداستفاده در اشعار جویا تبریزی

 ردیف حرفی ردیف بصورت تركیبی ردیف بصورت ضمیر ردیف اسمی ردیف فعلی نوع ردیف

 %61/41 %31/65 %56/4 %5 %51 تعداد
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موسیقی درونی: بررسی اشعار جویا نشان داد كه وی به علت اینکه بیشتر به معنای اشعار و خلق مضامین جدیهد  

اسهت و اگهر ههم    اندیشیده، چندان در بند خلق موسیقی حاصل از تکرار لغات و كاربرد انواع جناسهها نبهوده   می

 ق مضامین تازه بکار رفته است. هم در جهت و به هدف خلجناس و تکراری در اشعارش دیده میشود، آن

حهد  –(، حهد  479مالهک دینهار )   -(،  مالک دینهار 434تاب ) -(، تاب46اسیر )-(، اسیر51دم ) -تجنیس: تام: دم

شهمعدان  -(/ زایهد: شهمع  443قیامهت ) -(، قامهت 99چمن ) -(، من54داده ) -(/ زائد: داد644داد ) -(،  داد659)

قیامهت  -(/ مهذیل: قامهت  344گردنه )-(، گردون344باد ) -(، آباد434عارض ) -(، عار353شمشیر )-(، شیر441)

خراب -(، خالب649زار )-كار/ گلزار-(، مکار493وعید )-(، وعد467مهمانسرا )-(، مهمان465تب ) -(، تاب443)

(/ الحهق:   344گردنهه ) -(، گهردن 344تنهه ) -(، تهن 394بهر ) -(، بحر314زمان )–(، زمین344دیده )-(، دید654)

معشهوق  -(، عاشهق 446عاشهق ) -(، عشهق 54صهیاد ) -(/ اشتقاق: صهید 354فروزنده )-(، فرازنده646)تنگ -رنگ

مهل  -(، گل95موی )-(/ مطرف: روی314مهر )-(، مُهر94مآل )-(/ ناقص )حركتی(: مال344رزاق )-(، رزق416)

(447.) 

 آرایی(تکرار واج )واج

 ( 53بارید چو از ابر عطای  نم رحمت   /  در خاک كف بحر كرم گشت كرمها )

 ( 55آید مرا )ای  /   لخت دل با داغ حرمان یاد میهر كجا بینم به خاک افتاده برگ الله

 ( 59پریشان شعله میبافم ز تار و پود آه  /  میتوان دریافت حالم از قماش كارها )

 ( 71خیزد  /  باشد ز پردۀ دل دامان منزل ما ) از خاک مقصد ما چون گرد درد

 ( 441افتادگی است مقصد صحرانورد عشق  /  واماندگی به راه طلب منزل من است )

 ( 649تو تا به چند نیاسایی از دل آزاری  /  تو آهوان حرمن را مکن كمین زنهار )

 ( 159به تک باد است دست این پریزاد  /  خطاب باد دست  میتوان داد )

 

 تکرار واژه

 (454دیده بگشا! موی را با آن میان نسبت مده  /  زانکه مو معلوم و آن موی میان معلوم نیست )

 (434ای )حسن صورت دیگر و حسن جوانی دیگر است  /  خوشتر از صد گل پژمرده خار تازه

 (437اگر لعل است اگر یاقوت اگر می  /   به رنگ آن لب شکرشکن نیست )

 ( 644كز من توان رنجید آنکه بی سبب  /  كیست جویا؟ بنده جویا؟ خاک ره جویا؟ غبار )ام من كه

 (653ای استاد دلم )مرشد دل گه و گه گوش به ارشاد دلم  /  گاه شاگرد دلم، لحظه

 (354است نیمی، گشته كباب نیمی )چون برگ الله را هر لخت دلی ز داغت  /  خون گشته

 (334مانه حذر  /  حذر ز خانۀ زنبور یعنی ز شور و شر )حذر ز محفل یاران این ز

 (345ای فدای مرقد پاک تو سر تا پای من  /  یا علی موالی من موالی من موالی من )

 

 طرد و عکس

 ( 461در چشمم هر كنار موجی است  /  هر موج، به چشم من كنار است )

 ( 441اه جستجو شبگیر ما ایوار را ماند )شبم از روی او روز است و روز از زلف مشکین شب  /   به ر

 (354تو را از دیدن خود تا به فکر خوی  افتادی  /  به زانو آینه، آینه زانوست پنداری )

 ( 366رنگین شده سرتاسر عالم ز بهار است  /  تا خار گل امروز به رنگ گل خار است )
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 ( 317قعر درک )پیرو دین ترا قعر درک عرش برین  /  دشمن جاه ترا عرش برین 

 ( 319زیرک از دشمنی دین تو باشد ابله  /  ابله از فیض توالی تو گردد زیرک )

 

 هاشناسی واژهسبک
كلمات و اصطالحات دشوار در اشعار جویا جایگاه چندانی ندارد و همین باعث روانی و قابل فهم بودن اشهعار وی  

های قدیم زبان فارسی دیهده نمیشهود و تنهها بسهامد     شده است. در دیوان جویا درصد لغات عربی و تركی و واژه

 واژگان و اصطالحات عامیانه چشمگیر است. 

د لغات و اصطالحات عامیانه به شعر سبک هندی دو عامل اصلی روی آوردن مردم عامه به در ورو لغات عامیانه:

روی آوردن طبقات مختلف مردم به شعر باعهث شهد كهه زبهان     »پردازی سهیم هستند. شعر و شاعری و مضمون

ز صحنۀ شعر رخت كوچه و بازار به شعر راه یافته و دایرۀ واژگان شعر گسترش یابد و بسیاری از لغات ادبی قدیم ا

بربندد؛ به نحوی كه میتوان گفت زبان شعری آن دوره زبان جدید فارسی است و از مختصات سبک خراسانی در 

« گرا قلمهداد كهرد؛ زیهرا زبهان حقیقهی مهردم آن دوره اسهت       آن خبری نیست. زبان این سبک را باید زبانی واقع

 (.635شناسی شعر پارسی، غالمرضایی: ص )سبک

تبریزی مانند دیگر شاعران سبک هندی فقط بدنبال معنا و مضمون است و لفظ را بکلی رها كرده است، جویای 

(، سهرت  41درنتیجه لغات عامیانه و بازاری فراوانی به اشعارش راه یافته است. لغات و اصطالحاتی مانند: عینک )

(، دخهل و خهرج   447شهفتالوی رسهیده )  (، 444(، كوچهه ) 45سوز )خانه -پا(، برهنه47(، قطار هفته )44گردم )

(، 446ورنگ )آب(، خوش476(، سرد مهری )444چینی )(، بوسه446(، گرم شدن بازار )414(، ادا كردن )439)

(، شهمع سهر مهزار    644(، چشمک زدن )654(، روان كردن: حفظ كردن )655انداز )(، دست447وكاست )كمبی

(، 311(،  خشک بر جهای مانهدن )  364(، خانه بر دوش )344ال )(، اهل و عی691خر شدن ) -(، آدم شدن694)

 (.144خر )(، صوفی155(، تار بخیه )345طلب )فرصت

 

 های ادبی  صور خیال و آرایه
ههای  در اشعار جویا، كلمات در خدمت معانی و خلق معنای جدید بکار میروند و به همین دلیل اسهت كهه آرایهه   

ههای معنهوی چهون تشهبیه، ایههام،      ندارند و بیشتر توجه شاعر پیرامون آرایه لفظی جایگاه چندانی در اشعار وی

 استعاره میباشد. 

تشبیه اساس این سبک است، اما از دیگر امور بدیعی و بیهانی جهز بصهورت طبیعهی و تصهادفی خبهری       »تشبیه: 

سی شعر، شمیسها:  شنا)شبک« های غریب استانگیز و ایجاد رابطهنیست، زیرا سبک هندی شعر مضامین اعجاب

 (.649ص 
 

  حسی یا عقلی بودن طرفین:تشبیه از دیدگاه 
 ( 44محسوس به محسوس: جز خوی  با كه شکوۀ درد تو سر كنیم  /   پنهان چو غنچه در دل ما باشد زبان ما )

 ( 634معقول به محسوس: مینویسم نامه و خون از بنانم میچکد  /  حیرتی دارم كه چون بال كبوتر بود خشک )

 ( 695محسوس به معقول: برگهای نسترن از شوخی موج نسیم  /  فوج ارواح است پنداری به پرواز آمده )

 ( 344ات آباد باد )معقول به معقول: روح تو چون خاطر من شاد باد  /  شاد شدم خانه
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 عقلی ه عقلی حسی ه عقلی عقلی ه حسی حسی ه حسی نوع تشبیه

 %54/4 %51/6 %51/15 %64/55 درصد

 

 شبه و ادات تشبیه تشبیه از دیدگاه وجه
 ( 363ت چرخ برین مشت غبار است )از صیدگهت روی زمین یک كف خاک است  /  وز رزمگهتشبیه بلیغ: -

 (443خوردۀ او شورش محشر بس است )هر كجا قامت برافروزد قیامت قایم است  /  زلف برهمتشبیه مجمل:   -

انهد آشهفته چهون گیسهوی او شهبها      ز بس دیوانگی كردم به یاد روی او شبها  /  ز وحشت گشته: مفصلتشبیه -

(74 ) 

 (46ناز بر دیدۀ خورشیدپرستان دارد  /  حلقۀ زلف كه بر روی چو ماه  طرح است )تشبیه مرسل: -

 (654ام )ادهبسته شد جویا زبان ناله دور از بزم یار  /  بلبلم كز ساحت گلزار دور افت: موكدتشبیه -

صهفیر درد   -(، گهل رخسهار   33بیشۀ پیکار ) -بحر سخا -(، كان جود6یعقوب هجر ) -اضافۀ تشبیهی: ایوب درد 

(، 457(، سمندشهعله ) 94لعل لب ) -نخل آه -(، تخم اشک74(، لیلی شب )74(، آینۀ دل )47(، قطار هفته )56)

(، ریهاض بنهدگی   477(، طهور رفتهار )  445فلک )(، مینای 457(، كعبۀ توفیق )466آهوی چشم ) -آفتاب عارض

(، سیل 344(، زال جهان )654(، فالطون عقل )653(،  فرهاد دل )615(، عنقای تن )641(، طاووس بهار )645)

(، سهحاب  335(، گهل آسهودگی )  334(، بهاران عافیهت )  361عقاب فطرت )-آت  دل  -(، شعلۀ آه366سرشک )

بهادۀ   -(، ساغر دولهت 344(، خورشید ایمان )344(، ضحاک ستم )314ه )ابلق زمان -(، نوشیروان برف339لطف )

 (.169عشرت )

 موكد مرسل مفصل مجمل بلیغ نوع تشبیه

 %43/3 %31/46 %54/49 %15/47 %7/19 درصد

 

 تشبیه به اعتبار مفرد یا مركب بودن طرفین 
 ( 644قابل یک چشم دیدن هم نبود این خاكدان  /  چشمکی از دور همچون برق بر دنیا زدیم )مفرد به مفرد: - 

 ( 453آید )به كام غیر چون میبینمت از دور مینالم  /  چو آن بلبل كه با گل بر سر بازار میمفرد به مركب: -

 ( 366هر قطرۀ خون بسته ز دم سردی ایام  /  در پیکر صدچاک تو جویا چو انار است )مركب به مفرد: -

فشرده در سایۀ مژگان بر آن گلبرگ تر ناخن  /  چو آن موری كه محکم كرده در تنهگ شهکر   مركب به مركب: -

 (343ناخن )

 مركب د مركب مركب د مفرد مفرد د مركب مفرد د مفرد نوع تشبیه

 %33/7 %37/5 %14/43 %44/79 درصد

 

 طرفین  دتشبیه به اعتبار تعد
 ( 437اگر لعل است اگر یاقوت اگر می  /  به رنگ آن لب شکرشکن نیست )  تشبیه تسویه:- 

مه است روی تو یا آفتاب از این دو كدام است  /  مزه است لعل لبت یا شراب ازین دو كدام اسهت   تشبیه جمع:-

(431 ) 

 ( 494كفر و دین را امتیازی نیست در بازار عشق  /  این ترازو خاک را با زر برابر میکشد ) :تشبیه ملفوف-
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 ( 144ابروی تو مصرع هالل عید است  /  رخسار تو حسن مطلع خورشید است )تشبیه مفروق:  -

 تسویه جمع ملفوف مفروق نوع تشبیه

 %44/3 %95/44 %44/63 %59/53 درصد

 

 اقسام دیگر تشبیه 

 (41پی  رخسارت صفای مه نباشد در حساب  /  آفتاب از دفتر حسن تو نرد باطل است )  تشبیه تفضیل: 

 ( 357:  با كمان آمیزش ناوک نباشد جز دمی  /  بی  از این نبود دوامی صحبت پیر و جوان )تشبیه تمثیل

 ( 641سرم چون جاده باشد در كنار دامن منزل  /  اگر پا در طریق طاعت یزدان بیفشارم ) تشبیه مشروط:  

 ( 654می به جام گل از آن رخسار زیبا ریختند  /  رنگ سرو از سایۀ آن قد رعنا ریختند )تشبیه مضمر:  

 (461معکوس: در چشمم هر كنار موجی است  /  هر موج، به چشم من كنار است )تشبیه 

 (157به تن قاف و به صورت چون پریزاد ) ه حروفی: به رفتن چون نسیم است و به تک باد   تشبی

 تفضیل تمثیل مشروط مضمر نوع تشبیه

 %43/15 %94/4 %61/4 %47/54 درصد

 

 استعاره: در دیوان جویا، بسامد استعارۀ مصرحه نسبت به مکنیه بیشتر است. 

 مکنیهاستعارۀ  استعارۀ مصرحه نوع استعاره

 %41/31 %54/45 درصد

 

 استعارۀ مصرحه: 

 مصرحه مجرده مصرحه مرشحه مصرحۀ مطلقه نوع استعاره

 %44/19 %44/63 %69/69 درصد

 ( 41تا در خیال نرگس پرخواب او شدم  /  بستم به چشم و دل ره خواب و خیال را ):  مجرده ۀاستعار

 ( 145گرمی ز دل سخت بتان چشم مدار  /  زنهار مکوب بی  از این آهن سرد ): مرشحه ۀاستعار

 (41سروت به گلشنی كه خرامان شود به ناز  /  خجلت چو نخل موم گدازد نهال را ) مطلقه:  ۀاستعار

 

 استعارۀ مکنیه

 اضافی غیراضافی استعارۀ مکنیه

 %34/43 %44/34 درصد

 

(، گر فهروزان اسهت   44چشم است ز بس نرگس باغ )(، شوخ54آید صدای نالۀ زنجیر از دلها )كه می غیراضافی:

(، در باغ چو گل بر رخ جانهان  434(، پیوسته عشق درصدد خودنمایی است )453رخسار گل از شرمندگی است )

(؛ 659ناسهور پنهدارم )   (، دهان خندۀ ههر غنچهه را  494(، كه همچو آینه ، امیدوار خواهی شد )474نظر افکند )

(، دادند دو چشم تو به هم 345(، به پاكدامنی من قسم خورده دریا )694سینه میمالد از آنرو بر زمین ابر سیاه )
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(، زمانه بسکه ز شمشهیر او هراسهان اسهت    345(، بحر میدوزد زبان در خویشتن از ماهیان )344دست ز مژگان )

(347.) 

(، نخل سهربلند  495(، گوش زمانه )471(، ناخن اندیشه )469(، رخ هوا )453) اضافی: اضافۀ استعاری: پرواز دل

(، استخوان 336(، رخ گلزار )343(، تن ایمان )346(، پای نفس )641گو )(، چشم سخن614(، بال نگه )4454)

 (.354( ، جبین خیال )311برف )

 شان داده است.كنایه: جویا از بین انواع كنایات، به كنایات فعلی و ایما عالقه ن
 

 كنایه از موصوف كنایه از صفت كنایات فعلی نوع كنایه

 %11/45 %54/43 %44/74 بسامد

 

 ( 94كنایه از موصوف:  امتیاز اهل تجرد را بود از كسر نفس  /  نشکنند ارباب دفتر گوشۀ هر فرد را )

 (93سائل بود مرا )رویی سحاب  /  در دیدۀ هر صدف كف كنایه از صفت: تا كی توان كشید ترش

 (651سوز یار  /  تشت رسوایی ز بام آسمان افکنده بود )كنایه از فعل: ماه را امشب فروغ حسن عالم

(، زانهو  45اند: كف بهه لهب آوردن )  ها در اشعار او اغلب از نوع ایما هستند و اكثر آنها از زبان عامه اخذ شدهكنایه

(، 434(، از رنگی به رنگ دیگر رفتن )461(، پهلو تهی كردن )464(، كاسه بر سر كسی شکستن )443شکستن )

(، 694(، نعهل در آته  بهودن )   444(، خون بهه جهوش آمهدن )    414(، چین بر جبین زدن )437دامن تکاندن )

(، 344(، نان بهه روغهن افتهادن )   374(، جبهه سائین )356زبانی گفتن )(، با زبان بی311خشک بر جای ماندن )

 ( و ... .154(، اجاق كسی كور بودن )151(، رنگ بر رو شکستن )154سودا پختن )

 

 مجاز
(، 653(، چه غم سکندر و قیصر نگشتی ار جویا )44عام و خاص: در محبت رفتن از خود، خضر راه ما بس است )

(، كاندر آن روز كهه افهالک   313(، وارث علم پیمبر ساقی حوض كوثر )334اگر به عمان هر قطره گوهری گردد )

(/ 157(، تعالی اهلل ز رخ  باد رفتهار ) 351(، این قصیده را نهم گلدسته گر نام  سزاست )315شود زیر و زبر )

(، گر 77(، جویا بگیر می ز كف گلرخان كه هست )44رو را )حال و محل: هوای دشت چون افتاد در سر آن پری

(، باده بستان از كف  در 637م از یاد ابروش )ا(، شد رخنه رخنه سینه455نوش )شوم جویا به یاد زلف او پیمانه

(، گردم چو مست جام تو یها مرتضهی علهی    694(، حال عالم را توان دریافتن از فیض فکر )695كاسۀ اغیار كن )

(، دستم ز گهل  444(/ جزو و كل: هزار خار ز پا سوزنی برون آرد )344(، فتاد آخر سرّم به كوی و در افواه )649)

(، نرفت از جا بهه اشهک و   664(، رخت خود را بست یعنی موسم دی زود باش )641ز خار پای )به رنج بود چون 

ای (، وزآن دل كهز جههان  كنهده   647(، بیفکن جهام از دسهت پهی  از آن دم )   696آه، مشت و استخوان من )

(/ 154(، بهه یهک نهاخن گشهوده عقهدۀ دل)      155اش فردوس داغ است )(، ز رشک الله354نگین باشی )صاحب

(، بهه روی  345(، خاكدان تیرۀ هند از وجودش روشن اسهت ) 344جنس: میشود برندگی در آهن افزونتر ز آب )

(، لبی از بهادۀ  415(/ الزم و ملزوم: همچو ماه چارده خورشید نقصان میکشد )395خاک بیفتد ستاره از گردون )

(/ علت و معلول: دست 345ته تخت و كاله )(، به باد فنا رف341(، كشت نمودار چراغی ز دور )644لعلی تر كن )

(، در نظرهها پهر   634(، گرچه سر تا پا تنم در بزم حیرت بهود چشهم )  443و بازو زیب مردان هنرپرور بس است )

(، ز حادثات گریزم به زور بهازوی  343(،  او یداهلل است باید تیغ او شیر خدا )699خنک گردیده ماه از دست تو )
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(، مانند ابر تیره زمین بر هوا رود) 467استخوان پاک همچون صبح تابان روشن است ) (/ مجاورت: 344خوی  )

(، غبهار  454(، به دستم نامۀ اعمال برگ تاک میگردد )74(، ماكان: اكسیر درد كرده زر این مشت خاک را )391

/ آلیه: حریف بازوی (644(، تا به كی اوقات خود را صرف آب و گل كنیم )654از تربت ما خاكساران برنمیخیزد )

(، پنهان چو غنچه در دل مها شهد زبهان مها     53(، میتراود نله چون نی از لب گفتار ما )56جویا نمیشود گردون )

 (.654(/ بنوت: صاف منصوری به جام طاقت ما ریختند )44)

ا شاعری متوسط و استفاده و كاربرد ایهام نیازمند قدرت شاعری باالیی است و از آنجا كه جوی ایهام و انواع آن:

شعرش ساده و روان است، در دیوان  كمتر به ایهام برمیخوریم، اكثر ایهامهای موجود در دیهوان  نیهز سهاده و    

(، 56(، دور از گل رخسار تو ماننهد شهکوفه... )  56اغلب ایهام تناسب هستند: ای به قربان تو گردند كمان ابروها )

(، گر فالطون آید از بزم 54(، سوز عشق از سر ما تا دم آخر نرود )53) نسیم امروز با بوی كه آمد رو به این وادی

 (.444(، درو از ان چاه زنخدان شب هجرش جویا )493تو مجنون میرود )

(، روشن 41(، گه چو سوزن دوختی بر جامه چشم خوی  را )57شمع سان در سوختنها پابرجایم ما ) استخدام:

(، گفتم مگر ز بهاده  74ام آشفته چون گیسوی او شبها )(، ز وحشت گشته49از مهر علی سینه چو ماه است مرا )

(، هركه چون صبح خودنمهایی كهرد   449(، ید بیضا برون آرد چو شمع از آستین خود )439چو گل بشکفانم  )

(، 344ای چون آسهیا ) (، بهر قوت دیگران سرگشته615(، به بزم عشق تا چون شمع ترک تاج و سر كردم )654)

(، گشودم تا برویت 315(، چو مهر در كف او شد جهانگشا شمشیر )344شبهه توان خورد قسم را )لقمۀ بیچون 

 (. 351دیده همچو شمع كاهیدم )

تلمیح: شاعران سبک هندی كمتر به آیات و احادیث توجه دارند. شاید دلیل آن انتقال شعر از دربار بهه كوچهه و   

ن دوره باعث شد تا شاعر از كلمات و عبهاراتی كهه بهه ذائهق مهردم عهادی       بازار باشد، یعنی متغییر مخاطب در ای

 خوش بنشیند، استفاده كند.

مهورد(  63(/  تلمیحهات اسهاطیری: )  346رشتۀ عمر مرا محکمتهر از حبهل متهین )    تلمیح  به احادیث و قرآن:

، ای پسر، زال جهان (51همچو رستم سهل گردد راه توران بر دلت/ چون سوی ایران سرهداری چو بیژن میبری )

(، زان نهان شد دست ضهحاک سهتم   355(، نهادم تا به لب جام توالی تو جمشیدم )344غدارۀ شوهرك  است )

(، ای عزیهزان  53مورد(: بوی دم عیسی شنوید از سهخن مها )   45(/ تلمیح به داستان پیامبران: )344در آستین )

(، شد عزیز مصر خوبی آنکهه  449وی پیراهن كجاست )(، محنت یعقوب هجرم، ب75یوسفی در كاروان داریم ما )

(، بهر زبانهها   59مورد(: همچو مجنهون از ههواداران صهحرایم مها )    44(/ تلمیحات غنایی: )449خواری پیشه كرد )

(/ تلمیحات غیراسهالمی و تهاریخی:   653(/ زور بازوی تووانایی فرهاد دلم )454شهرت شیرین و لیال مانده است )

(، عقهل  434وار كهن ) (، با مهن كنهون معاملهۀ حهالج    449رژنگ است از رنگینی نق  خیال )مورد(: نق  ا 49)

(، همچهو  644(، افالطون چو بی دست و پا گردد اگهر باشهد فالطهونی )   697افالطون من  را ریشخندی میزنم )

 (.346حالج زند مرد علم بر سر دار )

ل خود را از امور روزانه، محیط اطراف و مهردم كوچهه و   های تمثیجویا تبریزی تقریباً تمام مواد و ساخته تمثیل:

 بازار میگیرد: 

 ( 57در پناه عجز ایمن گشتم از جور سرهر  /  رهزنی در پی نباشد كاروان مور را )

 ( 44به پاس عزت خود سعی كن تا معتبر گردی  /  به قدر آبرو جویا كند قیمت گهر پیدا )

 ( 73به سرزن  متقاعد نمیشود دشمن  /  كه پیچ و تاب بود بی  مار سرزده را )

 ( 95میتوان در عاشقی دیدن عیار مرد كار  /  سوختن عیب و هنر ظاهر نماید عود را )
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 ( 94جز نکویی طمع از سلسلۀ نیک مدار  /  گوهرافشان بود ابری كه از دریا بخاست )

 ( 457اق  /  هیچ مهمیزی سمند شعله را چون خار نیست )تندخو سرك  شود ز آمیزش اهل نف

 ( 464قدر نعمت از زوال  بیشتر ظاهر میشود  /   عقد دندان تا نریزد گوهر نایاب نیست )

 ( 444ات بر دامن مژگان مریز  /  هرقدر در خم بماند باده بهتر میشود )سیل اشک از سینه

 ( 445ضعیفیها رگ گردن نمایانتر شود )عیب نخوت در لباس فقر عریانتر شود  /  در 

 ( 494ز دونان بیشتر اهل بصیرت در تعب باشند  /  مگس با چشم مردم خوی  را زنبور میسازد )

 ( 491آه دلسوختگان كم نشود بعد از مرگ  /  بیشتر دود كند شمع چو خاموش كنند )

 ( 643نور عرفان در دل صافی ضمیران برده راه  /  مطلع خورشید زیبد در بیاض صبحگاه )

 ( 344ناتوانی هادی ره خاكساران را بس است  /  كاروان مور مستغنی بود از رهنما )

 ( 365خوبی تن ز فیض جان باشد  /  رونق خانه، میهمان باشد )

 ( 374لذت برد از عکس شکیلی ) حیران تو در حسن صور بهره نگیرد  /  آینه چه

 ( 374اهل دنیا عرض حال بینوایان نشنوند  /  اری آری الزم گوش صدف باشد كری )

 

(، ز 55جانیها حصاری گشهت از آههن مهرا )   (، شیشه55صد نیستان شعله در آغوش خس داریم ما ) پارادوكس:

(، شور صد محشر نهان 44د ویرانی مرا )(، چون حباب آخر عمارت كر54درد ساغر غم ای محبت شاد كن ما را )

 (.467در وضع خاموش من است )

جویا اغلب از شاعران معاصر خود، یک مصراع )كه در جایگاه مصراع دوم آورده( را تضهمین و اسهتقبال   تضمین: 

كرده جویا اشعاری در استقبال از غزلیات حافظ سروده و اشعاری را نیز از كلیم و صائب و طالب تضمین »میکند. 

 (. 15-39: 4379است )عباسی داكانی، 

 ( 79« )در كام همچو غنچه نگردد زبان مرا»است این:  /  « صائب»جویا به طرز آن غزل 

 ( 644« )داریم قدم بر قدم مور در این راه»رنگین سخن است این:  /  « فکرت»جویا غزل 

 ( 611« )ست بر جای بلندی میزنمهمچو قمری د«:  /  »رفیع»بعد از این جویا سخن گویم به انداز 

 ( 46« )اند مراچو صفحۀ غلط از سر نوشته»است این جویا:  /  « فکرت»جواب آن غزل

 ( 639« )هر قطرۀ شبنم شده چشم تر بلبل«:  /  »بین »جویا زده ناخن به دلم مصرع 

 ( 443« )ندان میشودجای دندان سخت چون گردید د»است:  /  گفته « سابق»این به طور آن غزل جویا كه 

 ( 645« )نگشودن این حقّۀ سربسته نکوتر»گفت:  /  « خان»جویا مکن از جور فلک شکوه كه 

 ( 46« )مانده دلم سفینه به گرداب داده راه»است این:  /  « بین »جویا به طرز آن غزل 

  (649« )زاد رهی از آبله رفتم برسانم»است كه فرمود:  /  « فروغ»روشن دل جویا ز 

 ( 413« )ای دست دعا گردد بلندگر ز پا افتاده»اند:  /  فرموده« خان»این به طور آن غزل جویا كه 

 ( 446« )طوطی نطق تو طرز سخن آموخته است»، جویا:  /  «صائب»بی تکلف ز شکرریزی 

 ( 57« )هاهای غمت خانقاهدلها ز های»است این:  /  « واعظ»جویا جواب آن غزل 

 ( 674« )خاک غیر از گرد خود بر دیدۀ دشمن مزن»است:  /  گفته« واعظ»این به طور آن غزل جویا كه 

 ( 643« )ام در ساغر گرداب شیرمن ز طفلی خورده»است:  /  گفته« تمکین»این به طور آن غزل جویا كه 

 ( 665« )ی طاووس اسیر است به گلدام پر خو« :  /  » سالک»ام واله این مصرع جویا شده

 ( 459« )ادب لب تشنه در آغوش آب كوثرم دارد«:  /  »صائب»به طور آن غزل جویا كه گفت استاد من 



 643/ «جویا تبریزی»شناسی اشعار بررسی سبک

 ( 47« )از رخ فرش چمن گلبرگ رفتن رسم نیست»است:  /  گفته« طالب»این به طور آن غزل جویا كه 

 ( 459« )تصیت سخنوری  ز مازندران گذش»سراست:  /  عامل غزل« طالب»جویا به طور 

 ( 46« )خودیستآهم گواه محضر دعوای بی»است كه گفته:  /  « اسیر»جویا اسیر فکر  

 ( 41« )همچو شب زلف  كند روزم سیاه از ش  جهت«  /  »وحید»این جواب آن غزل جویا كه میگوید 

 

 گیرینتیجه

داراب بیگ تبریهزی )كشهمیری(    جویای تبریزی از شاعران سدۀ یازده و دوازدهم هجری است. نام اصلی او میرزا

تخلص میکرد. خاندان او اهل تبریز بودند ولی جویا به همراه برادران شاعرش میرزا « جویا»است كه در اشعارش 

در كشمیر متولد شد. از بررسی دیوان اشعار او در سه سطح زبهانی، ادبهی و   « تسکین»و فتحعلی « گویا»كامران 

 فکری نتایج زیر حاصل آمد:

انی: توجه بسیار شاعر به خلق مضامین تازه و ایجاد تمثیل، باعث بسامد انهدک مهوارد موسهیقی درونهی     سطح زب

)جناس و تکرار( در اشعار وی شده است. همچنین وی در اشعارش از اوزان نرم و روان استفاده میکنهد كهه بحهر    

ازجملهه مهواردی اسهت كهه در      های عربی و تركیرمل بیشترین بسامد را در اشعارش داراست. درصد اندک واژه

 پذیری زبان خاص شعر جویا نق  بسزایی دارد.سامان

پربسامدترین صور خیال و آرایۀ ادبی در اشعار جویا، تشبیه است و از میان انواع مختلف آن تشبیهات  :سطح ادبی

هستند. از میان انهواع  بلیغ اضافی )اضافۀ تشبیهی(، مفصّل، حسی، مفرد به مفرد و مفروق بیشترین بسامد را دارا 

استعاره نیز استعارۀ مصرحه بسامد بیشتری دارد. مجاز به عالقۀ جزء و كل نیز از میان انواع مجاز بیشترین سههم  

 را به خود اختصاص داده است و كنایۀ فعلی نیز از میان انواع كنایه بسامد بیشتری دارد.

یهای راه عشهق، اصهلیترین مضهامین غزلیهات او     سطح فکری: توصیف معشوق و شوق رسیدن به او و بیان سهخت 

درصد( به مدح پیامبر و ائمۀ اطهار پرداخته است. موضوعات دینی و مهذهبی،  49هستند. در قصاید نیز او بیشتر )

 اخالقیات و مبارزه با ریا و اشاره به هند نیز از دیگر مضامین موجود در دیوان وی هستند. 

 

 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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