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 (بهار ادب) 

 چکیده:
وسیعترین نوع ادبی در شعر فارسی، مربوط به حوزة غنایی است و بخش عمدة    زمینه و هدف:

شناسی یکی هاي عاشقانه تعلق دارد. در این مقاله به بررسی سبکادبیات غنایی ایران به منظومه
 منظور» اثر وحشی بافقی پرداخته میشود.از این آثار با نام «ناظر و 

تحلیلی انجام شده  -اي و به شیوة توصیفیاین مقاله براساس مطالعات کتابخانهروش مطالعه:  
 است. 
مثنوي عاشقانۀ ناظر و منظور بر وزن خسرو و شیرین نظامی است که داستان دو دلدادة   ها:یافته

مصر به یکدیگر میرسند. هرچند تمام مثنویهاي چینی را روایت میکند که پس از سالها دوري در  
عاشقانۀ بعد از نظامی، نوعی نظیره و تقلید از آثار نظامی هستند، لطف بیان، طراوت و سادگی 

 زبان و مخصوصاً سوزوگداز موجود در منظومۀ ناظر و منظور باعث جذابیت این اثر شده است. 
موضوعاتی مانند خلقت انسان، دنیا و... تا حدي داراي مقدمۀ اثر بعلت پرداختن به    گیري:نتیجه

زبانی فاخر و سنگین است، اما متن اصلی داستان نرم و ساده و دلنشین است. توجه وحشی به 
قوافی آرایه اما چندان در قید کاربرد جناس نیست؛ مگر در  تکرار زیاد است  مانند  لفظی  هاي 
انتخاب بحر هزج باعث تناسب وزن با اس میشوند.  واج که ناخودآگاه کلمات با هم داراي جنکم

استعاره است،  حسی  به  حسی  تشبیهات  نوع  بیشترین  است.  گردیده  سخن  بیشتر  موضوع  ها 
بزرگترین مضمون موجود در این منظومه  اي هستند. ها بیشتر عامیانه و محاورهاند و کنایهمکنیه

آالیش و  د مذکر بودن، عشقی پاك و بی عاشق و معشوق در این منظومه با وجوعشق است، البته  
 بعد از مضمون عشق، مضامینی مانند توصیف و پند و اندرز نیز در اثر دیده میشود.افالطونی دارند.  
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The widest type of literature in Persian 
poetry is related to the field of lyricism and the major part of Iranian lyric 
literature belongs to love poems. In this article, the stylistics of one of these 
works called "Observer and Purpose" of Bafghi's wild work is discussed. 
METHODOLOGY: This article is based on library studies and has been done in a 
descriptive-analytical manner. 
FINDINGS: Masnavi is a romantic observer and refers to the weight of Khosrow 
and Shirin Nezami, which tells the story of two Chinese lovers who meet after 
years of separation in Egypt. However, all post-Nezami romantic Masnavi are a 
kind of imitation of military works; But thanks to the expression, freshness and 
simplicity of the language, and especially the burning and melting in the 
observer and purpose system, has made this work attractive. 
CONCLUSION:  Introduction The work has a glorious and heavy language due 
to its topics such as human creation, world, etc., but the main text (story) is 
soft, simple and pleasant. There is a lot of wild attention to verbal 
representations such as repetition, but It is not so much in the use of puns 
except in the rhyming rhymes where the words subconsciously have puns 
together. The choice of the sea has caused the weight to be appropriate to the 
subject matter. Most types of metaphors are sensory to metaphorical, 
metaphors are more meticulous, and allusions are more slang and colloquial. 
The greatest theme in this system is love, although the lover and the beloved 
in this system, despite being masculine; They have pure love of the Platonic 
type. After the theme of love, themes such as description, advice and counsel 
are also seen in the work, and the hero's hero (observer) war against the rival 
has created a special epic color in some parts of the work. 
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 مقدمه 
هاي عاشقانه هستند که غالباً در یکی از انواع ادبی مهم و جذاب در ادبیات ایران، مثنویهاي داستانی بویژه منظومه

سرایی در شعر فارسی از انواعی است که بسیار  اند. «داستانبه زبان داستانی و روایی نقل گردیده قالب مثنوي و  
زود مورد توجه شاعران قرار گرفت و علت اساسی آن وجود داستانهاي عاشقانه در ادبیات پهلوي و سرایت آن به  

رودن داستانهاي عاشقانه، قرن نهم تا ). اوج س561ادب فارسی بوده است» (تاریخ ادبیات ایران، رضازادة شفق: ص  
ابتکار موضوعات جدید براي داستانهاي عاشقانۀ منظوم خود غافل نبوده از  اند، دوزادهم است و هرچند شاعران 

 هاي غنایی داستانی تا قرن نهم بیشتر تقلید از کار نظامی بوده است.منظومه
به آن پرداخته شده منظومۀ ناظر و منظور اثر وحشی بافقی اي که کمتر در جستارهاي ادبی  هاي عاشقانهاز منظومه

بیت که    1569نظامی دارد. یکی منظومۀ ناظر و منظور در    خسرو و شیریناست. «وي دو منظومه به استقبال از  
بپایان رسید و دیگري فرهاد و شیرین که وحشی تنها    966به سال   از آن را به رشتۀ نظم   1070هجري  بیت 

 ). 768-760: صص 5ادبیات در ایران، صفا، ج کشید» (تاریخ 
 مورد بررسی قرار گرفته است. منظومۀ در این مقاله ویژگیهاي سبکی این منظومۀ غنایی

 
 سابقۀ پژوهش 

با جستجو در منابع اطالعاتی مشخص شد تاکنون تحقیقی دربارة بررسی ویژگیهاي سبکی منظومۀ ناظر و منظور 
) در 1394عباسی و هاشمی (   موجود، حول محور ادبیات داستانی میگردد، مانند  انجام نشده است و تنها تحقیقات

گیري نهضت پیش رمانتیسم ادبی در شعر فارسی، با تکیه بر مثنوي ناظر و منظور وحشی بافقی» که مقالۀ «شکل
اي ) در مقاله1391اند. ذوالفقاري و امیدي ( گرایی را در خوانش وحشی بافقی مورد بررسی قرار دادهجایگاه فردیت

با عنوان «تحلیل عناصر داستان ناظر و منظور وحشی بافقی» به بررسی ساختار منظومه و برخی عناصر داستانی 
هاي ) نیز در مقالۀ «بررسی وجوه مشترك داستانی در منظومه1394اند. محمدي فشارکی و طالیی ( آن پرداخته

مبناي   بر  منظور  و  ناظر  و   مشتري  و  بیشمهر  بیش نظریۀ  نظریۀ  بکارگیري  با  ژنت»  ژرار  ژنت، متنیت  متنیت 
) در مقالۀ «تطبیق عناصر داستان 1396اند. همچنین  محمودآبادي و باباصفري ( مشابهتهاي این دو اثر را ارائه داده

این دو در دو منظومۀ عاشقانه: خسرو و شیرین نظامی و ناظر و منظور وحشی بافقی» عناصر داستانی مشترك در 
 اند.منظومه را بررسی کرده

 
 بحث و بررسی 

 معرفی وحشی بافقی و منظومۀ ناظر و منظور 
الدین) محمد وحشی بافقی یکی از شاعران زبردست ایران در دورة صفویه است. تولد او  موالنا شمس الدین (کمال  

اتفاق افتاد و چون بافق را گاه از   (بر سر راه یزد و کرمان) ه.ق در بافق یزد    940به احتمال زیاد در حدود سال  
و مرگ او در سال   انداند، وحشی را گاه یزدي و گاه کرمانی گفته و نوشتهآوردهاعمال کرمان و گاه از یزد در قلم می

بیت برجاي مانده است که شامل قصیده،    9000). از او حدود  330: ص  4ه.ق در یزد بوده است (همان، ج991
از آثار   شیرین و فرهادو    ناظر و منظور ،  خلد برینطعه و رباعی است. همچنین مثنویهاي  بند، قترجیع و ترکیب

-بیت مثنوي غنایی  1569منظومۀ ناظر و منظور، با  داستانی اوست که تحت تأثیر خمسۀ نظامی سروده شده است.  
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مین چین است که نظامی است که حکایت عشق فرزندان پادشاه و وزیري از سرز  خسرو و شیریناخالقی بر وزن  
 از کودکی بر یکدیگر عاشق میشوند و پس از سالها دوري در مصر به یکدیگر میرسند. 

 
 سطح فکري 

در   فارسی  ادب  وارد ساخته  ،عاشقانههاي  منظومهشاعران  نیز  را  غنایی  انواع  ماننددیگر  موضوعاتی  توحید،   اند؛ 
مانند حماسه و ادبیات تعلیمی نیز در اکثر    حتی انواع ادبی دیگر  ...نامه ومعراج، تغزل، توصیف، سوگندنامه، ساقی

و بدین شکل در یک منظومۀ غنایی، انواع ادبی مختلف با تلفیقی دلپذیر و بدیع    هاي عاشقانه دیده میشودمنظومه
هاي عاشقانه همین د یکی از دالیل توفیق و زیبایی این منظومهدر یک مجموعه در کنار هم جمع میشوند و شای

از   اثرش، پس  از شروع داستان، در بخش مقدمۀ  قبل  و منظور،  ناظر  نیز در منظومۀ  بافقی  باشد. وحشی  نکته 
باري، نعت پیامبر و توصیف معراج و مدح علی (ع)، به تحمیدیه ابیاتی در طلب رستگاري از حضرت  بلند و  اي 
خلقت انسان و کرة خاکی و آسمان و ثوابت و سیارات و خورشید و ماه و فلک، امهات اربعه، موالید ثالثه، توصیف  

نه فلک، هفت طبقۀ زمین، دگرگونی و تغییر شب و روز، آفرینش انسان از گل، عطاي عشق و محبت به انسان، 
ند، بخشش گهر عقل بر آدمی، تعلیم  عرضه کردن انسان بر مالئکه، سجده نکردن شیطان و سرکشی از فرمان خداو

اسماء الهی به انسان، هدایت انسان به بهشت و رانده شدن او بخاطر سرپیچی، توبۀ آدم، توصیف طبیعت و نهایتاً 
انسان خاکی که دراثر پیروي از ابلیس به پستی گراییده و سرافکندة درگاه الهی است، میپردازد. سپس اشعاري 

نشینی و  استان میسراید و با ابیاتی زیبا به شرح بیوفایی یاران و تأکید بر فضیلت گوشهدربارة منشأ انشاء این د
عزلت و دوري از عشق میپردازد و در ادامه به نقل داستان میپردازد. بنابراین این منظومه را میتوان به دو بخش 

درصد منظومه و تنۀ     % 32ود  مقدمه و تنۀ اصلی (داستان) تقسیم کرد. مقدمۀ اثر که موضوعات آن بیان شد حد
 درصد اثر را شامل میشود. %68اصلی  

 
 تنۀ اصلی  مقدمه 

 1226 بیت  343
 از منظر بسامد و تعداد موضوعات مندرج در مقدمۀ اثر آمار زیر بدست آمد: 

خلقت   تحمیدیه مضمون
آسمان  

 و... 

مدح  مناجات
پیامبر  

 (ص)

مدح امام   معراج
 علی (ع)

سبب 
 تألیف 

مدح 
 ممدوح 

 شکوائیه 

تعداد  
 ابیات

 47 بیت 29 بیت 28 بیت 19 بیت 49
 بیت

 بیت 42 بیت 41 بیت 42 بیت 46

 %85/3 %75/3 %85/3 %25/4 %35/4 %55/2 %45/2 %55/1 %55/4 درصد

 
 در متن اصلی اثر نیز موضوعات زیر قابل مشاهده هستند:

توصیف   عشق  موضوعات  
 شخصیتها  

توصیف  
 طبیعت  

درونیات  
 (شکوائیه) 

پند و  
 اندرز

 حماسه   عرفان

 %2 %33/0 %7 %81/6 %5 %12 %68 درصد
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هاي عاشقانه عشق یکی از اصلیترین موضوعات ادب غنایی و طبیعتاً اصلیتیرین مضمون در منظومهوصف عشق: 
از   راستین و ستایش  را در «شناساندن چگونگی عشق  اثر، وحشی  این  نیروي پاك است. نخعی در مقدمۀ  این 

). ضرورت عشق، صداقت 60مانند میداند (مقدمۀ نخعی بر دیوان وحشی بافقی: ص  خدایی»، سخنوري یکتا و بی
از مهمترین موضوعات عاشقانه در این منظومه هستند که   پروایی، سوزوگداز، نیاز عاشقانه و... در عشق، جنون، بی

 بخوبی نمایش میدهند. پیرایه، شور دل سراینده را با زبانی نرم و بی
توجه به معشوق واقعی مرد، بجز معشوق سپاهی، پیوندي اگرچه بنابه سخن شفیعی کدکنی «عشق مرد به مرد:  

)، وجود معشوق مرد، 305ناگسستنی با ادب غنایی فارسی دارد (صورخیال در شعر فارسی، شفیعی کدکنی: ص  
هاي عاشقانه، عاشق و معشوق بهر حال برخالف اکثر منظومهکاربرد است.  هاي عاشقانه غیرمعمول و کمدر منظومه

در منظومۀ ناظر و منظور مذکر هستند. اما وحشی در اثرش، عشقی پاك و افالطونی را روایت میکند، عشقی که 
و معشوق در آن بزیبایی وصف شده   مراحل و مراتب عرفانی را طی نموده و شور و شیدایی و عتاب و بیتابی عاشق

اي که شاعر «گرچه ناظر و منظور به دستۀ روایتهاي قهرمانان معصوم (و نه اهل تجربه) تعلق دارد، دستکاري است.  
در آن انجام داده، جانشین کردن معشوق مرد بجاي معشوق زن در فضاي آن است که تحت تأثیر تجربۀ واقعی و 

ه.ق) هم 729بوسیلۀ عصار تبریزي (وفات    مهر و مشتري بجایی پیشتر در منظومۀ  زیستی وي قرار دارد. این جا
دیده میشود و جزو ویژگیهاي اصلی شعر عاشقانۀ این دوره بشمار میرود (شاهدبازي در ادبیات فارسی، شمیسا: ص 

 ).128-127رمانتیسم ادبی در شعر فارسی عباسی و هاشمی: صص گیري نهضت پیش؛ شکل220
آالیش دارند. «عالقۀ میان قی در منظومۀ خود به توصیف عاشق و معشوقی پرداخته که عشقی پاك و بیوحشی باف

ناظر و منظور بر مبناي رابطۀ همزادي و تولد در یک روز شکل گرفته است و با ارتباطهاي جنسی و انحرافی پلید 
در یک مورد هم گذر از خطوط قرمز  تک ابیات چنین برداشت میشود که حتی  هیچ پیوندي ندارد. با دقت در تک 

) پیکرة اصلی این Platonic Love( در عرف و اخالق دیده نمیشود. به عبارت دیگر حضور نوعی عشق افالطونی  
هاي مهر و مشتري و ناظر و منظور بر مبناي  منظومه را شکل میدهد (بررسی وجوه مشترك داستانی در منظومه

 ).45فشارکی و طالیی: ص متنیت ژرار ژنت، نظریۀ بیش 
و تمیم او توصیف عشق  بلکه قصد  نمیپردازد،  به توصیف زیباییهاي معشوق  نیز معتقد است وحشی صرفاً  داري 

محبت انسانی به انسان دیگر است. ایشان در ادامه رابطۀ بین انوشیروان و بوذرجمهر حکیم و سلطان محمود و ایاز  
با شمس موالنا  همه  از  مهمتر  تو  نمونه الحق  را  صفوي،  بریز  عصر  در  ادب  و  (عرفان  میداند  موضوع  این  از  اي 

 ).195داري: ص تمیم
منظومهتوصیف:   این  داستانی  ویژگی  دارد.  مهمی  نقش  توصیف  عاشقانه،  بویژه  غنایی  داستانهاي  ایجاب در  ها 

صفی، گاه شاعر ازطریق  میکند که شاعر به توصیف صحنه، اشخاص و حاالت درونی آنها بپردازد. «در سرودن شعر و 
مشاهدة مستقیم و عینی، صفات ظاهري اشخاص، مناظر طبیعت، فصلهاي سال و اشیاء یا کالً عالم خارج را شرح 

آید و ویژگیهاي روانی و عاطفی افراد را  میدهد و گاه به مدد نیروي تخیل و اندیشه به بام عالم معنی و باطن برمی
 ).119ن در زبان فارسی، رزمجو: ص توصیف میکند (انواع ادبی و آثار آ

هاي عاشقانه دیده میشود، توصیف قهرمانان داستان است؛  وصفی که در این منظومه عمومیت دارد و در منظومه
توصیف ظاهرِي منظور، خصوصاً در  توصیفاتی که به دو نوع توصیف ظاهري و توصیف درونی قابل تقسیم است.  

 نانکه براي خواننده مرد بودن معشوق چندان مشخص نمیشود: ابتداي منظومه کامالً زنانه است؛ چ
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ور ـظ ـن ـم زاده  شــــه نــان  ـچ ــد  شــ ی  وـب ـخ ــه   ب
ــی ــوی ــک ن ــان  بســـــت ز  ســـــروي  ــدش   ق
ــی پ ــه  ســـــی ــش  ــروی اب ــود  ب ــی  ــان ــم  ک
شــــور  ــان  ــه ج در  او  ــۀ  ــن ــت ف ــده  ــن ــک  ف
ــه  ــذشـــــت گ ــم  ه از  او  ــان  ــژگ م  صـــــف 
ــاز  ــب ــان ج عشـــــاق  ــوردن  خ ــون  خ ــی   پ
ــش ــک دل رخشـــــار  آن  ــر  ب ــش  ــدان ــخ  زن
ــش  ــان ــی م ــر  ب ــري  ــم ع ــد  ــی ــچ ــی پ ــر  ــم  ک

 

مشهور   گردید  خور  چو  عالم  در   که 
تازه باغ  ز  رویش   رویی گل 

پی سیه در  داشت  جهانی   چشم 
مخمور   بیمار  نرگس   مدامش 
گشته   فتنه  هزاران   کمینگاه 
همراز  گشته  خونی  دو  از  لعل   دو 
آتش   در  را  آبی  کرده   معلق 
میانش سر  از  آگاه   نگشت 

 ) 321-320(ناظر و منظور: صص                 
یعنی وحشی به توصیف کل اغلب کوتاه و کلیند،    در قلمرو محسوسات استوار و  یفات وحشی در این منظومه،توص

توصیف عاشق (ناظر) بسیار بیشتر از منظور (معشوق) و  وجودي شخصیتها (و نه جزئی از اندام آنها) قناعت میکند  
یز بیان کند و درست به همین دلیل است؛ زیرا وحشی عالقه دارد در پس توصیف عاشق، نهانیهاي خویش را ن

 اند:تمامی توصیفات ناظر، به زبان اول شخص و بشکل شکوائیه آمده
ــاده ــت ف ره  در  خــود  ــک  اشــ چــون  ــم  ــن  م
ــه گشــــت دور  ــان  ــان ج ز  ــدي  ــی ــوم ن ــه   ب
ــع  ــان ق ــه  گشـــــت ــی  وداع ــا  ب ــان  ــان ج  ز 
جـــانـــم  آزرده  مـــدام  خـــود  بـــخـــت   ز 

 

نهاده   سر  ناامیدي  دشت   به 
نگشته روزي  ازو  هم   وداعی 

آن   مانع ز  گردیده  بد  بخت   هم 
ندانم دارم،  من  که  این  است  بخت   چه 

 )370(همان: ص                                     
در اکثر توصیفات شخصیتها، صور خیال چندانی دیده نمیشود و هدف شاعر در این ابیات تنها توصیف قهرمان 

اما در توصیفات طبیعت، برغم بسامد کم در   از تشبیهات و استعارات داستان است  با توصیف اشخاص،  مقایسه 
 بکرتري استفاده شده و تصویرسازي قویتر است: 

ــد  دی ــی  خــرم جــاي  ــک  ــزدی ن ــد  شــ  چــو 
ــرده ک ــه  ــان خ ــاوك  ــک چ ســــو  ــر  ه او   در 
ــاد  ب از  ــبــزه  ســ طــفــل  ــتــه  بــرجســ جــا   ز 
ر ــّ تـــکســ را  گـــلـــهـــا  خـــار  زخـــم   ز 
دم از  مــقــراض  مــاهــیــش   گشـــــودي 
گــل ــا  ب غـنـچــه  ــو  ســ هـر  مـیـکـرد  یــان   ـب

 

بی  هواي  و  آب  دید  عجب   غمی 
کرده  شانه  خود  کاکل  هدهد   چو 

نیزه آهو  بنیادبه  کرده   بازي 
پر  یاسمین  مشت  سنگ  زخم   ز 
قاقم  میبرید  آب  قصد   به 
بلبل خون  حدیث  سرگوشی   به 

 )379(همان: ص                                    

هاي عاشقانه، شاعر در هر فرصتی براي پند واندرز مههاي داستانی و خصوصاً منظودر خالل منظومهپند و اندرز:  
و پرداختن به ادب تعلیمی بهره میبرد؛ زیرا «بیان نکات اخالقی و همچنین پند و اندرز در قالب ساده براي مخاطب 

اند و اندرزها کردهنویسی استفاده  خوشایند نیست؛ بنابراین اکثر نویسندگان براي رساندن پیام خود از شیوة داستان
اند» (داستانهاي منظوم غنایی از آغاز شعر گیري دیگران در قالب داستان گنجاندهو تجربیات خود را براي عبرت

 ).53فارسی دري تا ابتداي قرن هشتم، غالمرضایی: ص 
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علیمی غیرمستقیم وحشی گاه در البالي داستان به موضوعی برمیخورد که زمینه را براي دردودل و به نوعی ادبیات ت
آورد و دوباره به ماجراي اصلی بازمیگردد. مناسب مییبیند و خود را مخاطب قرار داده و حرف دل خود را بر زبان می

او بعلت وارد ساختن مسائل شخصی خویش در متن داستان، بیشتر به موضوع فروتنی و تواضع و تنهایی که مسلماً  
 رداخته است: از ویژگیهاي شخصیتی خویش نیز بوده، پ

ــان ـنقصــ ـبود  ـخور  ــا  ب مــه  ــتـچو  اســ  پــذـیر 
ــی ــوان ت ــا  ت ــس  ک ــا  ب دمســـــاز   مشـــــو 
ــل ــاب ــق م ــس  ــرک ه ــا  ب ــه  ک ــه  ــن ــی آی ــو   چ

 

است   شیرگیر  نشستن  تنها  از   می 
روشن میبایدت   روانی اگر 

سیه گردد  نفس  تأثیر   دل ز 
 ) 339(ناظر و منظور: ص                            

 است که تأثیر پندهاي شاعر را دوچندان میکند.خطابهاي وحشی، همه به خود یا دل 
افــگــار  پــاي  نــهــادن  نــتــوان  ره   بــه 
ــد  ــن ب ــن  ای ــل  ــگســ ب ــمــت  ه ــاي  پ از   دال 
گــیــر مــیــان  زیــن  کــنــاري  مــا  چــون   بــیــا 
ــایـــی  ریـ ــاران  یـ ــنـــس  ــاجـ نـ ایـــن   از 
ــار ــدب صــ ش  وـی ـخ بســـوي  ر  ـگ  کشـــنــدت 

 

ناچار    ساخت  باید  خانه  عزلت   به 
چند   بال  دو  میان  در   نشینی 

و   این  وصال  ترك  گیر  برو   آن 
آشنایی   ز  به  بیگانگی   بسی 

گوشه دارطریق  نگه  را   گیري 
 ) 318-317(همان: صص                          

هاي عاشقانۀ نظامی و حتی در داستانهاي غنایی، وجود جنگ و درگیري به تقلید از منظومهحماسه و جنگ:  
او، امري شایع است؛ در ناظر و منظور نیز هنگامی که ازجانب قیصر روم، رسولی به دربار شاه مصر   لیلی و مجنون

 میگیرد.  آید و از شاه میخواهد منظور را تسلیم او نماید، با امتناع شاه مصر جنگ درمی
بر وجود ابیاتی دربارة خداشناسی و نعت و مدح پیامبر اکرم (ص) و امام علی (ع) در مقدمۀ اثر، این  عالوهعرفان:  

منظومه میتواند یادآور سیروسلوك عارفان باشد که از این منظر میتوان منظور را نماد مراد و پرتو نور الهی و ناظر  
پی یافتن مطلوب خویش پاي در وادي پرسوزوگداز عشق میگذارد. همچنین را نشان سالک و مریدي دانست که در  

به شاه و وزیر   بِه،  و  انار  با بخشیدن یک  در آغاز داستان شاهد وجود پیري در شکل عرفانی هستیم، پیري که 
 موجبات رهایی آنها از نافرزندي را فراهم میسازد:

ــفــایــی بــاصـــ پــیــري  دیــدنــد  او   در 
عـــرفـــان  گـــنـــج  کـــلـــیـــد  او   زبـــان 

 

ظلمت  او  نور  عالم   زداییز 
پنهان درویرانه  گنج   بسان 

 )356(همان: ص                                     

وحشی بافقی در پایان برخی بخشهاي منظومه، به بهانۀ توصیف حال ناظر و منظور، به بیان جزئیات درونیات:  
 جدایی یار از اوست: زندگی خویش میپردازد که مشخصۀ اصلی آن بیوفایی سرنوشت در 

ــه ــران ک ــدا  ــی ــاپ ن اســـــت  ــري  ــج ه ــرا   م
جــانــکــاه  هــجــران  ایــن  در  بــودي  غــم   چــه 
ــدي  ــی ــاام ن شـــــام  ــره  ــی ت ــن  زی ــان  ــغ  ف
ــت اســ ــیـاه  سـ ــام  این شــ ــبح   قیـامـت صـ

 

جاودانه  من  با  اوست  داغ   که 
راه   را  وصل  امید  بودي   اگر 
سفیدي   امید  نیست  وي  در   که 
است  صبحگاه  قیامت  را  ما   شب 

 )353(همان: ص                                     
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نشین معرفی شده است. صفا وي را «مردي پاکباز،  در کتب تذکره و تاریخ ادبیات، وحشی بافقی بعنوان مردي عزلت
). بدون 764: ص  5گیر» معرفی میکند (تاریخ ادبیات ایران، صفا، جوارسته، حساس، خرسند، بلندهمت و گوشه

کسی، فقر و تنگدستی، درماندگی،  تنهایی و بی منظومه نیز داخل شده و به همین دلیل «شک روحیۀ وحشی در این  
میدانند  اثر  این  اصلی  مضامین  از  را  اجتماع»  با  نیز جدال  و  شاعر  بودن  نشین  حاشیه  و  آوارگی  و  طردشدگی 

باري و غم) که عامل اصلی  129رمانتیسم ادبی در شعر فارسی، عباسی و هاشمی: ص  گیري نهضت پیش(شکل
 ورود احساسات و تجربیات شخصی شاعر به متن داستان است. اندوهگین شدن فضاي اثر همین 

ــی بـ ــاد  ــردبـ گـ در  ــم  ــنـ ــی مـ ــوایـ  نـ
ــی  ــن ــی ــگ ــدوه ان ــم  غ ــار  خ ــر  پ ــی  ــن  ت
ــش  ــوی خ ــت  ــن ــح م ــام  ک ــه  ب ــه  ــت ــرورف  ف
ــتــه  ــســ نشـ هــامــون  در  ــه  الل چــون   مــنــم 
خــاك بــر  ــیــل  ســ چــون  آنــقــدر   تــپــیــده 
جنــگ در  مــانــده  مجنون  چو  خود  بخــت   بــه 

 

خ  جداییبه  کوي  در  افتاده   اك 
صحرانشینی  خاربن   بسان 

پیش گیاه  در  افکنده  سري   آسا 
نشسته  خون  در  و  افتاده  خاك   به 
چاك  صد  افکند  را  خاك  دل  در   که 
سنگ در  کوه  چون  کمر  تا   نشسته 

                                                 )333 ( 
ازاینرو   درون خود را آشکار میسازد و  ضمیر  ،خویش  ۀساخت  ۀدر لباس قهرمانان داستان یا معشوق  اینگونه وحشی

گویا    .هستندنمایانگر شخصیت و افکار و عقاید و حاالت شاعر  اند،  این ابیات که در قسمت پایانی هر بخش آمده
ته باعث ازدیاد خطابهاي شاعر به خود  اي براي سرودن دلتنگیهاي خود بوده است. بعالوه این نکاین منظومه بهانه

 یا دل خود در متن اثر شده است:
گــزیــنــیــم  عــنــقــایــی  کــه  ــی  وحشــ ــیــا   ب

 
نــخــواهــی گــر  ــمــن  دشـــ انــدوه   دال 

 
بــاش  زمــان  ابــنــاي  عــکــس  بــر   دال 

 
دهــر مــردم  از  وفــا  ــی  وحشـــ  مــجــو 

 

گزینیم   تنهایی  قاف  در   وطن 
 )339(ناظر و منظور: ص                           

پادشاهی ز   کن  طلب   درویش 
 )385(همان: ص                                    

باش  شادمان  بینوایی  روز   به 
 )396(همان: ص                                     

ــر زه از  ــز  ــرگ ه ــد  ــای ن ــد  ــه شــ ــار  ک ــه   ک
 ) 403(همان: ص                                     

سرآغاز بخشهاي مختلف اثرش، عناوینی طوالنی را برگزیده که داراي سجع وحشی در  انتخاب عناوین طوالنی:  
هاي عاشقانه، سابقۀ چندانی ندارند. عناوینی و حذف فعل به قرینه و در نوع خود بدیع هستند و در میان منظومه

ون از پردة مانند «نظر اعتبار بر صورت عالم گشودن و راه سخن به گام عرفان طی نمودن در سر این معنی که در
الوجودي هست و برون از حلقۀ کائنات معبودي که حرکت هر جانداري از قدرت اوست و کثرت موجودات واجب

هاي گوهر معنی را ترتیب )؛ «مثقب خامه را بر گوهر نهادن و رشته343تغییر عالم شاهد بر وحدت او» (همان: ص
است و جوهر صفاتش منشاء فیض ارباب بینش است»    دادن در ایثار تاجداري که گوهر ذاتش باعث دریاي آفرینش

دانی در تعریف شبی که اخترش طعنه بر نور بدر )؛ «طلوع کردن اختر معانی از افق سپهر نکته345(همان: ص  
)؛ «رو به میدان معانی کردن و تیغ دو زبان برآوردن در مدح 346میزد و صحبش طعنه بر شام قدر» (همان: ص  
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نگشت نوك تیغ دو سر دیدة شرك را کور نمود و از بنان ذوالفقار پیکر باب خیبر گشاده»  شهسواري که از دو ا
 ). 348(همان: ص 

 
 موسیقی بیرونی: وزن 

اند عبارتند از بحر متقارب، هزج و خفیف و از  هاي عاشقانه بیشتر بکار گرفته شدهاز جمله بحرهایی که در منظومه
از همه موردتوجه داستانسرایان غنایی قرار گرفته بحر هزج است. منظومۀ میان بحرهاي یادشده، بحري که بیش  

ناظر و منظور نیز در بحر هزج (مفاعیلن مفاعیلن فعولن) سروده شده است. این وزن بدلیل داشتن هجاهاي بلند 
 نتقل کند.هاي درونی وحشی را به خواننده مبخوبی توانسته فضاي غم و آه و نالۀ موجود در اثر خصوصاً واگویه

 
 موسیقی کناري: قافیه و ردیف 
هاي بزم یا توصیف معشوق که حال و هواي شاد بر شعر حاکم است، استفاده از  در این منظومه، خصوصاً در صحنه

است. بسامد استفاده از ردیف در مقدمۀ اثر بسیار کم ها و تصاویر شعري را دوچندان کردهقافیه، طربناکی صحنه
از ردیف در بخش اصلی اثر یعنی متن داستانی بیشتر میشود. ردیف در این منظومه، چندان است، اما استفاده  

 است.دشوار نیست و اغلب از افعال ربطی مانند بود، است، شد و... تشکیل شده 
 

ردیف  نوع ردیف 
 فعلی

ردیف 
 اسمی 

ردیف  ردیف ترکیبی  ردیف ضمیر ردیف طوالنی
 حرفی 

 %32/5 %37/4 %52/1 %79/4 %4 %80 تعداد

 
نظام موسیقی بر تکرار و تنوع استوار است و این تکرار زمانی که در حوزة کلمات و حروف قرار موسیقی درونی:  

بگیرد، موسیقی درونی را شکل میدهد. «مجموعه هماهنگیهایی که از رهگذر وحدت یا تشابه یا تضاد صامتها و 
شدة آن را نام  وع موسیقی است و اگر بخواهیم انواع شناختههاي این نمصوتها در کلمات شعر پدید میآید جلوه

 ). 392ببریم انواع جناسها را باید یادآور شویم» (موسیقی شعر، شفیعی کدکنی: ص 
محدودیت حاصل از رعایت وزن و قافیه و ردیف در قالب مثنوي، شاعر را مجبور میسازد از موسیقی تجنیس:  

چندان در قید کاربرد  اي استفاده کند. اما وحشی در منظومۀ ناظر و منظور،  هدرونی خصوصاً جناس به نحو استادان 
واج که ناخودآگاه کلمات با هم داراي جناس میشوند. همچنین بیشتر جناسها در  جناس نیست مگر در قوافی کم

آوایی باعث هماین منظومه از نوع مضارع و الحق هستند که دو واژه فقط در یک صامت با هم اختالف دارند که  
 موسیقایی بیشتري در این نوع جناس میشود. 

 )341دستی ( ترا بر جمله هستی پیش /زهی نام تو سردیوان هستی  
 ) 342وزو دادي محیط چرخ را موج (  /ز تو قوس قزح جا کرد بر اوج 

 )343حکایت گوش  کن یک دم در این پیچ (  /چرا چون گوش گیري نشنوي هیچ 
 )356که بر چیزیست آن هریک اشارت (   /پس آنگه داد ایشان را بشارت 

در منظومۀ ناظر و منظور، تکرار واژگان و واجها و هجاها بسامد چندانی ندارند و مواردي که در اثر دیده تکرار:  
 یست. شناسی و تصویرسازي قابل بررسی نمیشود از جنبۀ زیبایی
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 آرایی واج
 )354بسی بیگانگی به ز آشنایی (  /از این ناجنس یاران ریایی 

 )358پی تعلیم گردیدند حاضر (  /به فرمان نظر منظور و ناظر 
 )359به سویم دیدن پنهانیش چیست (  /گفت کاین حیرانیش چیست به خود می

 ) 364مرا بی داد او خون خورد فریاد (  /که داد از دست فرزند شما داد 
ز سیم دست   )،349در او شد سینه چاکی هر طرف چاك (   )،341نهادي در دلش صد گنج بر گنج ( تکرار واژه:  

 ). 403نهادان واي و صد واي ( )، از این عقرب358سیمین دست مایه ( 
 

 هاشناسی واژهسبک
آمیز و آسان تقسیم کرد. در مقدمۀ منظومه که زبان وحشی در منظومۀ ناظر و منظور را میتوان به دو بخش تکلف

و... است نوعی تکلف در معنا و واژگان دیده  انسان و دنیا  از قبیل تحمیدیه، چگونگی خلقت  شامل موضوعاتی 
)، ثوابت 341کرده است، لغاتی مانند: نه پرده ( میشود و وحشی از کلماتی که نیاز به توضیح علمی دارند استفاده  

)، قسطاس   341)، گنج اسماء ( 341)، دو کسوت ( 341)، هفت اندام ( 341)، سه جوهر ( 341)، چهار گوهر ( 341( 
 ) و... 342)، دلو ملمع ( 342( 

ک از ابیات متن اما وحشی هنگام ورود به متن داستانی، زبان را بسیار روان و ساده میگرداند تا جایی که در هیچی 
داستان، لغات فنی و اصطالحات علمی و حتی ترکیبات و اصطالحات عربی دیده نمیشود. شاید موضوع عاشقانۀ 
داستان و نوع خاص مخاطب آن باعث اتخاذ چنین رویکردي توسط شاعر شده باشد. این روش باعث سادگی زبان 

خصوصاً با کاربرد لغات و ترکیبات عامیانه، دوچندان اثر در بخش متن اصلی اثر شده و سادگی زبان این منظومه  
 شده است: 

 ) 432به هر چیزي که باشد باش قانع (  /مکن بهر شکم اوقات ضایع 
 ) 432که پر از لقمۀ چربش دهانست (  /چراغ از داغداران بهر آن است 

 ) 432که او پیوسته خالی دارد اشکم (   /از آن رو، صیت کوس افتد به عالم 
ها که عمدتاً واژگان غنایی هستند، دیگر، در بخش اصلی اثر، با توجه به موضوع و قالب اثر، برخی واژهاز سوي  

از اسامی موجود، مربوط به واژگان اندامی هستند که بترتیب   %25در منظومۀ ناظر و منظور    بسامد بیشتري دارند.
ند. دومین اسامی پربسامد در این منظومه روي و رخسار، زلف و مترادفاتش و لب بیشترین بسامد را دارا هست

است که با درنظر گرفتن موضوع اثر، کاربرد آنها طبیعی است و بیشتر در شکل   %22مربوط به عناصر انتزاعی با  
و عناصر طبیعی مانند شب، روز، باد، بهار   %12اند. اسامی گیاهان و درختان با  اسم معنی و اسم مصدر بکار رفته

یگر اسامی پرتکرار در این منظومه هستند که اغلب در دو سوي تشبیه و استعارات مورد استفاده قرار  از د  %8و... با  
گیري آن در فضاي درباري و شاهانه اند. واژگان مربوط به بزم و طرب نیز با درنظر گرفتن موضوع اثر و شکلگرفته

البته بیشتر شامل بیان واگویه   %11قابل توجه هستند و واژگان حاوي معناي غم و اندوه با    % 3تنها با   هاي  که 
درونی غمبار و افسردة سرایندة اثر میشود، قابل توجه است. همچنین با توجه به اینکه موضوع رزم و  جنگ در این 

بسامد   %2اي ندارد، واژگان رزمی بسامد چندانی در اثر ندارند. واژگان نجومی نیز  با  منظومۀ غنایی چندان جلوه
 چندانی در این منظومه ندارند که بیشتر در بخش مقدمۀ اثر و توصیف معراج پیامبر (ص) آمده است. 
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 نحو و دستورزبان
افعال بکاررفته در منظومۀ ناظر و منظور تام و مابقی فعل اسنادي هستند. برتري   %69آمده  آمار بدست  براساس

ادب غنایی که در حذف فعل صورت میگیرد منسوب دانست؛ افعال تام به افعال اسنادي را میتوان به ایجاز کالم  
 چراکه افعال اسنادي ظرفیت بیشتري در حذف شدن به قراین لفظی و معنوي دارند. 

درصد) که با توجه به ساخت و بافت 63اند (افعال ساده حجم وسیعی را به خود اختصاص دادهاز میان افعال تام،  
ویژگیهاي آن محسوب میشود، براي رساندن تأثرات عمیق درونی و احساسات کالم منظومه، که سادگی و روانی از  

درصد) که اکثر آنها در قالب 32قلبی عاشقان کامالً مناسب است. بعد از آن، افعال مرکب در رتبۀ بعدي قرار دارند ( 
 درصد).5(  به سایر انواع فعل بسامد کمتري دارنداند و افعال پیشوندي نیز نسبتجمالت کنایی مطرح شده

بر نشان دادن کوتاهی جمالتی مرکب هستند. این آمار عالوه  %16جمالت ساده و    %84آمده،  طبق آمارهاي بدست
جمالت در ساختار منظومه، دوري اثر از تکلف و تصنع را نیز اثبات میسازد؛ زیرا جمالت ساده در انتقال احوال 

 متصنع شدن اثر میشوند. حاکم بر شعر عاشقانه مؤثرتر عمل میکنند و مانع از
درصد با گروه    26درصد جمالت با نهاد؛    27همچنین با بررسی رکن آغازین جمالت در منظومۀ ناظر و منظور،  

الیه و منادا آغاز با مضاف  % 1با قسمتی از فعل مرکب و    %3با مفعول؛    % 8با مسند و قید ؛    %11با فعل؛    %13متمم؛  
میشوند. این آمار نشان میدهد زبان غنایی در منظومۀ ناظر و منظور تابع معیارهاي زبان هنجار است و با توجه به 
موضوع اثر، که اشخاص و روابط میان آنها بیشتر مورد توجه شاعر هستند، طبیعی است که رکن آغازین جمالت، 

 بیشتر نهاد، گروه متممی و فعل باشند. 
 

 هاي ادبی صور خیال و آرایه
هاي صورخیال  ترین مقولهآنچه شاعر را در خلق تصاویر زیبا، بدیع و مخیل یاري میرساند، صورخیال است. عمده

عبارتند از مجاز، تشبیه، استعاره و کنایه که بیشتر از هرچیز دیگر در ادبیتر شدن سطح زبان و ایجاد تصاویر بکر و 
 بدیع مؤثرند.  

مرکز اغلب صورتهاي خیال که حاصل نیروي تخیل شاعر است، تشبیه است و صورتهاي ویژة خیال از «تشبیه:  
قبیل تمثیل و استعاره و تشخیص و رمز و حتی گاهی کنایه یا صورتهاي دیگر بیان که میتوان با توسع آنها را نیز 

ته است. بهمین سبب قدرت تخیل شاعر در دایرة تصویر قرار داد، درحقیقت از یک تشبیه پنهان یا آشکار مایه گرف
 ).159تا حد بسیار زیادي در کشف پیوند شباهت میان اشیاء آشکار میشود» (سفر در مه، پورنامداریان: ص 

بدست آمارهاي  و  براساس  است  تشبیه  منظور  و  ناظر  منظومۀ  در  آرایه  پربسامدترین  شعري  آمده  تصاویر  اغلب 
در این منظومه،  اغلب مربوط به درونیات و احسسات شاعر (عاشق) است.  منظومه با تشبیه ساخته شده است که  

تشبیهات تفضیل و مضمر بسامد قابل توجهی دارند که ازدیاد تشبیه تفضیل بر میزان مبالغه و اغزاق اثر افزوده 
فضا براي ظهور    ،غنایی  هاي آمده مشخص است، در ادب غنایی خصوصاً منظومهاست. البته همچنانکه از آمار بدست 
 تشبیه وهمی و خیالی مهیا نیست.  

 
 حسی یا عقلی بودن طرفین تشبیه از دیدگاه 

 عقلی -عقلی عقلی -حسی حسی -عقلی حسی -حسی نوع تشبیه 
 درصد7 درصد9 درصد31 درصد73 درصد
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ازدیاد بسامد تشبیهات حسی به حسی بیانگر این نکته است که خلق تصاویر ساده از برجستگیهاي زبان غنایی در  
 این منظومه است. 

 ) 389بسان عنکبوتم رو به دیوار (  /: به بند بیکسی دایم گرفتار محسوس به محسوس
 )341در آن ویرانه گنج جان نهادي (  /در گنجینۀ احسان گشادي  معقول به محسوس:
 ) 349چو دندان از لب اژدر نمودار (  /ز طرف خشک رودش خنجر خار  محسوس به معقول:

 )349دهان از هم گشوده اژدهایی (  /سرایی پر از درد و بال ماتم     معقول به معقول: 
 

 تشبیه از دیدگاه وجه شبه و ادات تشبیه 
 مؤکد  مرسل  مفصل  مجمل  بلیغ  نوع تشبیه 

 %63/4 %34/10 %01/13 %40/22 %59/49 درصد
 

 ) 352که تیغش ملک را ماریست بر گنج (  /بنام نامداران شد گهرسنج    تشبیه مجمل:
 ) 344روماندة بی روي و راهی ( سیه /منم چون نامۀ خود روسیاهی   :مفصلتشبیه  

 ) 351در این ویرانه یک دم سر برآور (  /چرا چون جغد در جیب آوري سر؟  تشبیه مرسل:
 ) 343فکنده رخت در گرداب غفلت (  /ایا مدهوش جام خواب غفلت  :مؤکدتشبیه  

 هاي تشبیهی) است:غالب تشبیهات این منظومه بصورت بلیغ (اضافه
 ) 342(  انوار عشقتدل مه روشن از  / بار عشقتفلک را پشت خم از 

 ) 344(  شهر خالصیروم تا بر در  /  مرغ معاصیکه از من رم کند  
 ) 350کنم آزاد خود را (  بند غمز  /نه سامانی که بینم شاد خود را 

 ) 352ز هر جوهر در او درجی نهادم (  /ترتیب دادم   گنج هنرچو این 
 

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

 %24/1 درصد10 درصد18 درصد 64 درصد
 

بسامد باالي تشبیهات مفرد، این نکته را مؤکد میکند که تصاویر نیز در این منظومه ساده و ملموس و دریافتنی  
 هستند. 

منظومه  استعاره: درنتیجه در  هستند؛  داستان  اصلی  شخصیتهاي  اتفاقات،  تمامی  اصلی  محور  عاشقانه،  هاي 
 هاي مصرحه نمود بیشتري مییابند. استعارات در دایرة استعاره

 
 استعارة مکنیه  استعارة مصرحه  نوع استعاره 

     %33 %67 درصد
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 استعارة مصرحه: 
 مصرحۀ مجرده  مرشحه مصرحۀ  مصرحۀ مطلقه  نوع استعاره 

 %26 %30 %44 درصد
 

 
 )  388آزار ( بت نامهربان شوخ دل  /بگو کاي ماه بیمهر جفاکار  :  مجرده ةاستعار
 )  388بسوي آفتاب من گذر کن (  /روي اینجا سفر کن به رسم شب: مرشحه ةاستعار
 ) 367چهره ترسید؟ ( مگر زین دیو زنگی  / به گردون طفل خور ظاهر نگردید   مطلقه:  ةاستعار

وحشی در سراسر منظومه، عناصر هستی و اشیاء بیجان را در داشتن عشق، به خود (عاشق)  استعارة مکنیه:  
قرار همانند کرده و از این طریق صنعت تشخیص ایجاد کرده است، عناصري مانند جرس در ناله کردن، دریا در بی

 بودن، خروس در ناله کردن، زنجیر در شباهت به زلف یار و... 
 بگو دلبستگی پیش که داري   /جرس را هر زمان گفتی به زاري 

 به خود داري در افغان پیچ و تابی  /که هستت چون دل من اضطرابی 
 لب از افغان نمیبندي زمانی  /ز آهن در دهان داري زبانی 

 ) 331زبان داري بگو کین ناله از چیست ( /زیست  اتنالهنباشد یک زمان بی 
 از او افتاده در عالم صدایی  /نه دریا بلکه پیچان اژدهایی 

 از آن رو کآب تلخی در جگر داشت  /ز دوران هر زمان شوري دگر داشت  
 )  335نهادي نردبان بر بام کیوان (  /ز موج دم به دم در وقت طوفان 

 مرا بی همزبان در ناله مگذار  /خروسا نالۀ شبگیر بردار 
 چو لب بستی تو را آخر چه افتاد  /آواز منی بردار فریاد هم

 ردا افکنده در گردن همیشه  /سرشت زهدپیشه تویی صوفی
 به ذکر از خواب خوش شبها گذشته   /به شبخیزي بلندآوازه گشته 

 ) 329به مشت جو قناعت کرده هر روز (  /اندوز رمنگاه گردون غمز خ
 اي هستند. ها در این اثر بیشتر از نوع فعلی و ایما و عامیانه و محاورهکنایهکنایه: 

 
 کنایه از موصوف  کنایه از صفت  کنایات فعلی  نوع کنایه

 %44/10 %56/13 %16/76 بسامد 
 

 )  343به ساحل میدواند کشتی خور (  /چه جذب است این کزین دریاي اخضر 
 ) 366فتد ناگه برون زین پرده رازش (   /خانه بازش فرستم گر به مکتب

 )  367اجل کو تا دهد بر باد گردم (  /بدین سان تا به کی بر خاك گردم 
 )  366مبادا هیچ کس را یارب این درد (  /مرا این درد دل از پا درآورد 
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گویی دیده نمیشـود؛ بنابراین بسـامد کاربرد ایهام ناچیز هاي عاشـقانه، معموالً مبهمدر منظومهایهام و انواع آن:  
 میشود:  

 )362خاطر ( به کنجی داشت جا آشفته /  ناظرشبی چون طرة منظور 
 ) 391دم عیسامسیحش وام کرده (  /نام کرده  خلد برینشخرد 

 ) 391زمین بوسید و خسرو را دعا گفت ( / شکفت از این گفتار ب منظورچو گل 
قبیل تلمیح:   از  موضوعاتی  به  که  آنجایی  منظومه،  مقدمۀ  در  بودنش، خصوصاً  به شیعه  توجه  با  بافقی  وحشی 

ستایش حق، مدح پیامبر (ص) و توصیف معراج و... میپردازد، به نحو بسیار روشن و بارزي از آیات قرآنی و احادیث 
)، ز عالم زاغ پا 345)، که بودش سایه از همسایگی دور ( 341است: براي گنج عشق خود طلسمی ( پذیرفته  اثر  

 ) و...349)، در علم نبی غیر علی کیست ( 346بیرون نهاده ( 
تعداد تلمیحات حماسی و اساطیري کم است و وحشی تنها به ذکر نام رجال شاهنامه اکتفا کرده است؛ آن هم  
بشکلی خام و ابتدایی. او در متن داستان، از قصص انبیاء براي توصیف عشق و حاالت عاشقی بهره میگیرد. تعداد 

مورد)، سلیمان، 3مورد)، صرصر ( 4د)، عیسی ( مور5اشاره به رجال و داستانهاي گوناگون به نحو زیر است: یوسف ( 
مورد)، طور، ابراهیم، الیاس، جمشید، حاتم طایی، ذوالفقار، بهمن، عنقا،   2آب حیات، زال، خضر، مجنون (هرکدام 
 قاف، هماي، یونس (هرکدام یک مورد). 

 
 گیري نتیجه

عاشق و معشوق در این منظومه با وجود   البتهترین درونمایۀ این اثر است؛  عشق و موضوعات مربوط به آن برجسته
هاي عرفانی و اخالقی نیز در این منظومه دیده آالیش و افالطونی دارند و درونمایه مذکر بودن، عشقی پاك و بی

پنداري شاعر با عاشق (ناظر) و وارد ساختن احساسات و درونیات شخصی، باعث غمبار و اندوهگین میشود. همذات
با توجه به شیعه بودن وحشی و ابیاتی در مدح پیامبر و امامان در مقدمۀ منظومه، شاهد   ت.شدن فضاي اثر شده اس

از نظر زبانی و ادبی، اثري ساده و روان است که تنها وجود تلمیحات مذهبی خصوصاً در این بخش از اثر هستیم.  
ثر باعث دشواري مفاهیم ابیات کاربرد لغات علمی در مقدمۀ ا  در مقدمۀ اثر اندکی به تکلف گرایش پیدا میکند.

ها، که عمدتاً غنایی هستند، بسامد بیشتري  در بخش اصلی اثر، با توجه به موضوع و قالب اثر، برخی واژه  شده است.
اند واژگان اندامی و عناصر انتزاعی با بیشترین بسامد، حجم باالیی از واژگان منظومه را به خود اختصاص دادهدارند.  

نوع ادب غنایی، که حول محور مفهوم انتزاعی «عشق» و تبعات آن میگردد و سراسر وصف معشوق که با توجه به 
در این منظومه، از میان تمام صنایع لفظی و معنوي، کاربرد تشبیه  و کامجویی از اوست، کامالً منطقی بنظر میرسد.  

هستند و سادگی و ملموس بودن اغلب تشبیهات در منظومه، حسی به حسی و تفضیلی  در رتبۀ نخست قرار دارد،  
پس از تشبیه، بیشترین سهم در ساخت تصاویر   تصاویري را که از رهگذر تشبیه خلق میشوند، به اثبات میرسانند.

از آنِ استعاره است که اغلب قریب و نزدیک به ذهن هستند تا جایی که خواننده براي دریافت آنها نیازي به تأمل 
اد  ندارد. از  با توجه به تأکید  از استعارة مکنیه پایینتر  ب غنایی بر شخصیتهاي محوري داستان، بسامد استفاده 

استعارة مصرحه است. تشبیهات حسی به حسی، استعارات مجرده و بسامد باالي کنایۀ ایما، نشان از سادگی زبان 
 و تصاویر این منظومه دارند.  
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 نویسندگان  مشارکت
دانشگاه آزاد اسالمی   انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  در  مصوب  فارسی  ادبیات  و  زبان  دکتراي   دوره  رساله  از  مقاله  این

  اصلی   طراح  و   داشته  عهده  بر  را  رساله  این  راهنماییخواه  فرهاد فالحتآقاي دکتر  .  است  شده  استخراجواحد خوي  
 متن  تنظیم و هاداده گردآوري در رساله  این  پژوهشگر عنوان بهسرکار خانم معصومه اسدزاده . اند بوده مطالعه این

 تخصصی،   راهنماییهاي   و  هاداده  تحلیل  و   تجزیه  به  کمک  با  نیزسرکار خانم نجیبه هنرور  .  اندداشته   نقش  نهایی
  پژوهشگر   سه  هر  مشارکت  و  تالش  حاصل  مقاله  محتواي  تحلیل  نهایت  در.  کردند  ایفا  را  پژوهش  این  رمشاو  نقش
 .است بوده

 
 قدردانی  و تشکر

 علوم   و  ادبیات  دانشکده  پژوهشی  و  آموزشی  مسئوالن  از  را   خود  تشکر  مراتب  میدانند  الزم  خود  بر  نویسندگان
 پژوهش  این کیفی ارتقاء و انجام در را نویسندگان که رساله داوران هیئت آزاد اسالمی واحد خوي   دانشگاه انسانی
 .نمایند اعالم دادند، یاري 

 
 منافع  تعارض

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

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

 . میگیرند عهده بر
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