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فارسی شناسی نظم و نثر  نشریه علمی سبک   
 (بهار ادب)

 چکیده:
منظومۀ «وامق و عذرا» اثر خواجه شـعیب جوشـقانی شـاعر، یکی از شـاعران و   زمینه و هدف:

اســت. شــعیب این مثنوي را بمنظور   اول عباس دورة شــاه   محرّران برجســتۀ عصــر صــفوي، در
پردازي و با تأثیر گرفتن از وامق و عذراي عنـصري و خـسرو و ـشیرین نظامی سروده است و نظیره 

تأثیر ـسبک خراـسانی بوده اـست تا ـسبک هندي. نگارندگان این  بر این اـساس ـشاعر بیـشتر تحت  
 ادبی  زبانی، سطوح منظومه را دریابند و این  سبکی و ساختاري هايمؤلّفه و جستار برآنند عناصر

 .نمایند تحلیل و را بررسی آن غنایی ساختار و  فکري و
ها و اطالعات است. داده   شناسیسبک رویکرد  با  و تحلیلی ـ توصیفی  پژوهش این  روش مطالعه:

 اي بدست آمده است.  با استفاده از روش کتابخانه
ده اـست.    ها:یافته قانی در بحر هزج و در قالب مثنوي ـسروده ـش منظومۀ «وامق و عذرا»ي جوـش

اعر با اـستفاده از انواع هجاي قافیه، تنوّع در ـساختمان آن، قافیۀ بدیعی، مختـصات آوایی، انواع   ـش
ترصـیع و موازنه موسـیقی شـعر را افزایش داده اسـت.    تصـدیر،  واج و واژه، تکرار  جناس، فمختل

اي از لغات و اصطالحات عامیانه، غنایی و حماسی است.  ـساختار ـسبکی لغات و اصطالحات آمیزه 
که ـسطح ادبی کالم نیز بر پایۀ تـشبیهات، اـستعارات، کنایات، تلمیحات و اغراقها اـستوار اـست. در 

طح  انهـس اعر نـش بک از  هاییفکري ـش انی را ـس ل  میتوان خراـس قانی در این  دید و فـص بندي جوـش
 هاي غنایی قابل تطبیق است. منظومه با ساختار منظومه

سخن دورة صفوي بوده است  خواجه شعیب جوشقانی از شاعران توانمند و شیرین  گیري:نتیجه
ابتکارات زبانی و ترکیبات تازه دیده میشود. وي با که در منظومۀ غنایی «وامق و عذرا»ي وي  

لغات و  بدیع  و  نو  ترکیبات  نمودن  وارد  و  ترکی  و  عربی  زبان  ترکیبات  و  واژگان  از   و  استفاده 
اصطالحات عامیانه و دانشهایی چون نجوم، طب و موسیقی، بر زیبایی و غناي کالمش افزوده  

س، تکرار، تصدیر و ترصیع، تشبیه، استعاره و تلمیح، هاي ادبی نظیر جنا است. کاربرد فراوان آرایه
از ویژگیهاي سبکی جوشقانی در مثنوي وامق و عذراست. همچنین ساختار این منظومه با ساختار 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The poem "Vameq and Azra" by the poet 
Khajeh Shoaib Joshaghani is one of the prominent poets and commentators of 
the Safavid era during the reign of Shah Abbas I. Shoaib composed this Masnavi 
for the purpose of imitating and being influenced by "Vameq and Azra" of 
Ansari, Khosrow and Shirin Nezami, and based on this, the poet was more 
influenced by Khorasani style than Indian style. The authors of this paper intend 
to understand the stylistic and structural elements of this system and to study 
and analyze its linguistic, literary and intellectual levels and lyrical structure. 
METHODOLOGY: This research is descriptive-analytical with a stylistic 
approach. Data and information were obtained using the library method. 
FINDINGS: The poem "Vameq and Azra" by Joshaghani has been composed in 
the form of Masnavi. The poet has increased the variety of rhyming syllables, 
the variety in its structure, the original rhyme, the phonetic coordinates, the 
different types of puns, the repetition of phonemes, the conjugation, the 
arrangement and the balance of the music of the poem. The stylistic structure 
of words and expressions is a mixture of slang, lyrical and epic words and 
expressions. The literary level of theology is also based on metaphors, 
metaphors, allusions, allusions and exaggerations. The intellectual level of the 
poet can be seen in the signs of Khorasani style and Joshaghani's chapter in this 
poem can be adapted to the structure of lyrical poems. 
CONCLUSION:  Studies have shown that Khajeh Shoaib Joshaghani was one of 
the most  powerful and eloquent poets of the Safavid period. Turkish and the 
introduction of new and innovative combinations and words and slang terms 
and sciences such as astronomy, medicine and music, has added to the beauty 
and richness of his words. Extensive use of literary arrays such as puns, 
repetition, conjugation and similitude, simile, metaphor and allusion, are the 
features of Joshaghani style in Masnavi Wameq and Azra. Also, the structure of 
this system corresponds to the structure of lyrical systems. 
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 مقدمه
شعیب یکی از اعیان و  پردازي بود. خواجه  سرایی و داستانگویی و رونق کلی منظومهعصر صفوي دورة رواج نظیره

مار می فوي بـش اه عباس اول ـص ري،متکلّفان مهم دیوانی در دربار ـش   کهن   غنایی  منظومۀ  آمد. او به پیروي از عنـص
درآورد. داســتان وامق و عذراي جوشــقانی از نظر    در بحر هزج مســدس و در قالب مثنوي بنظم  را  »عذرا  و  وامق«

تان و ان ه بخش مقدمه، تنۀ داـس اختار از ـس ت و مضـامین گوناگون اخالقی و تعلیمی، ـس ده اـس جام آن تشـکیل ـش
 حماسی و غنایی را دربر میگیرد.  

ـشناـسی ـشعر نیز یکی از انواع ادبی و از مباحث مهم آن است و میکوشد ازطریق مطالعۀ ساختار متن، تجزیه  ـسبک
ــه حیطۀ فکري، ادبی و زبانی به کیفیّت ارتباط بین این ــر آن در سـ ها بپردازد. همچنین با  حیطه  و تحلیل عناصـ

برد و دیدگاه  بررسـی سـبک و سـاختار درونی اشـعار میتوان به شـگردهاي شـاعرانی مانند شـعیب جوشـقانی پی  
  ادبی  ویژگیهاي  سبکی و ساختاري منظومۀ آنان را بررسی نمود. ازاینرو در این مقاله با هدف پی بردن به بارزترین

ق  عذراي  و  وامق  منظومۀ  فکري  و اخـصه  مهمترین  انی،جوـش اعر  زبانی  هايـش اختار  چگونگی  از  آگاهی  و  ـش  غنایی  ـس
 .   میگیرد  قرار  تحلیل  و  بررسی  مورد  اثر
 

 سابقۀ پژوهش 
هاي عاشقانه و بررسی سبک آنها کتابهاي فراوانی وجود دارد که از جملۀ آنها میتوان به چهار  براي شناخت منظومه

تألیف حسن   فارسی»  عاشقانۀ  منظومۀ  «یکصد  غالمرضایی،  محمد  نوشتۀ  غنایی»  «داستانهاي  ارزشمند  کتاب 
درمورد سبک  ه کرد.  شناسی شعر» از سیروس شمیسا اشار شناسی» اثر محمدتقی بهار و «سبک ذوالفقاري و «سبک 

مقاالت متعددي دربارة  و ساختار منظومۀ وامق و عذراي خواجه شعیب جوشقانی پژوهشی انجام نگرفته است، ولی  
 انجام شده است، از جملۀ آنها میتوان به موارد زیر اشاره نمود:   داستان غنایی وامق و عذرا

نویسنده    لیحسن شیرازي» نوشتۀ    حسینی  روایت  و  عذرا  و  وامق  «داستان  - از معرّکه  و  داستان    این  فیپس 
نموده    بررسی  روایت   با  دیگررا  شیرازي    یتفاوت روایت حسین  ف،مختل  اتدر روای  آنسی عناصر مشترك  ا بازشن
 . است

و همکاران که نویسندگان پس از معرّفی   زادهآن» به قلم قوجه   شعري  سبک  و  اسیري  عذراي  و  وامق  «مثنوي-
 اند. مثنوي را بررسی کرده  این  دهندةتشکیل   سبکی  يهامؤلفّه   و  اسیري، عناصر  عذراي  و  مثنوي وامق

  را   آن  از  نظیره  شش  و  عنصري  عذراي  و   عذرا» که نویسندة آن، ذوالفقاري، وامق  و  وامق  روایت  هفت  «مقایسۀ  -
 نموده است.   مشخّص  را  روایات  يهاشباهت  وها  تفاوت  و  مقایسه

  محمّدصادق   میرزا  عذراي  و  اصفهانی» نوشتۀ ذاکر الحسینی که مؤلف در آن منظومۀ وامق  نامی  عذراي  و  «وامق  -
 نامی اصفهانی را بررسی و معرّفی کرده است. 

 
 بحث و بررسی 
 و منظومۀ وامق و عذرا  جوشقانی شعیب  معرّفی خواجه
از توابعاو اهل  .  است  محدود  بسیار  او  نحوة زندگی  و  جوشقانی  شعیب  اطّالعات دربارة بود که   کاشان  جوشقان 

بود که   جوشقان اعیان و اکابر شعیب از محرّرى میکرد. خواجه اول عبّاس شاه زمان شاعري و خطّاطی میکرد. در
 عالی طبیعت  صاحب  و  کالمشیرین  بسیار  و دیوانی  مهم  از متکلّفان عبّاس،  شاه   جلوس  سال  پنجمین  و  بیست  در



 117-139 صص ،76 پیاپی شماره   ،15 دوره  ،1401شهریور  ؛)ادب بهار(فارسی  نثر و نظم شناسی سبک  /   120

عبّاسی،(عالم  بود اشعار837ص  :2ج  آراي  و  هاشمی   بسیار  پروراندیشه   و  رنگین  )  الغرایب،  مخزن  (تذکرة   دارد 
آبادي:  عظیم  عشق،  بود (نشتر  مقرّر  ارامنه  وزارت  شاه بود و مدّتی به  دفتر  میرزایان  ). او در جرگۀ971سندیلوي: ص

 ).  260ص
م فارسی درآورده و این منظومه  وامق و عذرا از داستانهاي کهن غنایی است که نخستین بار عنصري آن را به نظ

  بیت   3315  در  این اثر را  جوشقانی  به پیروي از عنصري بارها سروده شده است. در دورة صفوي نیز خواجه شعیب
  فالطوس   نام  جز  لیکن  کرده،  تازه  را  عنصري  رسم  است  است و «مدّعی  عنصري سروده  از  پیروي  و به  و در بحر هزج

خلّخ» (مقایسۀ   شاه دختر عذرا و است ایران  پادشاه فالطوس. ندارد عنصري روایت  اصل با شباهتی هیچ عذرا پدر
 ).  144هفت روایت وامق و عذرا، ذوالفقاري: ص

 
 شناسی منظومۀ وامق و عذراي جوشقانی سبک

 . وامق و عذراي جوشقانی از منظر زبانی، ادبی و فکري بررسی میشودمنظومۀ    این بخش سبک  در
 

 زبانیبررسی سطح 
که همان موسیقی شعر است و نقش مهمّی در تأثیرگذاري شعر دارد. به نظر شفیعی کدکنی پیوند    بررسی آوایی:

ست  عمیقی میان شعر و موسیقی وجود دارد؛ زیرا شعر موسیقی کلمات و الفاظ و غنا، موسیقی آهنگها و الحان ا 
آوایی در سه دستۀ موسیقی بیرونی، کناري    ). این سطح44فارسی، شفیعی کدکنی: ص  شعر  در  (ر.ك: صورخیال

 و درونی قابل بررسی است. 
وزن منظومۀ جوشقانی «فاعیلن مفاعیلن فعولن» است؛ یعنی بحر هزج مسدّس محذوف یا  الف) موسیقی بیرونی:

تر  وزن به  هاي غنایی است؛ زیرا در قالب اینمقصور که قالب مثنوي است. این بحر از بحور پرکاربرد در منظومه 
 میتوان عواطف و احساسات درونی را بیان کرد.  

موسیقی کناري مجموعۀ عواملی را گویند که در موسیقیایی شعر اثرگذار است، امّا در سراسر   ب) موسیقی کناري: 
 ).12بیت یا مصراع ظهور نمیکنند و بهترین نمونۀ آن قافیه و ردیف است (ردیف و موسیقی شعر، محسنی: ص

 منظومۀ وامق و عذراي جوشقانی قابل توجه است.    قافیه و ردیف در
 

 قافیه
هجاهایی که  توجه به هجاي قافیه سبب میشود که به ارزش موسیقی کناري یک شاعر پی ببریم.    هجاهاي قافیه:-

ي هستند؛ امّا در هجاهایی مانند  در ساختمان آنها مصوّتهاي بلند بکار رفته است، داراي کشش موسیقیایی بیشتر
cv   وcvc  ي  زمانی بیشتر   ، اگر وزن شعر بلند باشد، این هجاها قدرت موسیقیایی کمتري خواهند داشت؛ زیرا فاصلۀ

 هاي قافیه ایجاد میشود. حال به انواع هجاي قافیه در منظومۀ جوشقانی میپردازیم.  بین واژه 
)، دریا و ثریّا  2049)، آشنا و جدا (ب1399)، تکاپو و جو (ب2032را (ب): مانند عذرا و صحCṼصامت + مصوت (-

(ب1653(ب مینو  و  جو   ،(2024  /(-) کوتاه  مصوت   + (بCVصامت  بندِه  و  تابندِه  زمانِه  3252):  و  چغانِه   ،(
): پاك و  CṼCصامت + مصوت بلند + صامت (-)/3349)، سفینِه و خزینِه (ب2638)، خامِه و نافِه (ب3243(ب

صامت + -)/  587)، نور و طور (ب317)، جام و نام (ب 318)، ادراك و افالك (ب34)، داغ و باغ (ب31(ب  خاك
)، دَر و پیکَر  147)، بینِش و آفرینِش (ب585)، دَر و سَر (ب98): کَم و دَم (بCVCمصوت کوتاه + صامت (
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زَرد و دَرد   :)CVCCصامت (  صامت + مصوت کوتاه + -)/ 3275)، غبغَب و لَب (ب3346)، پُر و دُر (ب2318(ب
صامت + مصوت  -)/  1382) آهَنگ و چَنگ (ب2284)، فرسَنگ و لَنگ (ب2260)، دلتَنگ و جَنگ (ب2258(ب

)،  522)، برافراشت و داشت (ب698)، خاست و آراست (ب228دوست و پوست (ب  :)CṼCCبلند + صامت (
 ).  1745)، آراست و میخواست (ب1666بپرداخت و ساخت (ب

 ها میتوان گفت جوشقانی از انواع هجاي قافیه در شعرش استفاده نموده است.  با توجه به نمونه 
وشقانی متنوّع است: حرف+ اسم: این حرف میتواند،  ساختار قافیه در منظومۀ وامق و عذراي ج  ساختمان قافیه:-

)؛ اسم+ ضمیر: چراغش و  263)، از اشتیاقت و از فراقت (ب257را مفعولی باشد یا حرف اضافه. را دعا و را روا (ب
)/ اسم+ بن مضارع+ ي: دلنوازي و  3240اسم+ بن مضارع: شکرخند و حنابند (ب-)؛ ضمیر متّصل/  276باغش (ب

-)/ صفت+اسم+ي: گرم 704)/ صفت: مرده و فسرده (ب2097نوازي (ب)، کارسازي و مهمان 1660سازي (بنیرنگ 
) که هر دو فعلند/ فعل+ ضمیر: آراستندش و خواستندش  317)؛ فعل: ستاید و آید (ب2764هري و سردمهري (بچ

 ). 3268پیشوند+ فعل: برآید و برآرد (ب-)/  3250(ب
 قانی ذوقافیتین از نظر کمیّت اندك است، ولی زیبا و تأثیرگذار:در منظومۀ وامق و عذراي جوش  ذوقافیتین:

ــی            ــان ــژدگ م ــد  ــاب ی ــو  ت ــل  وصــ از  ــر   گ
داشــــت     اس مـی ــتن را ـپ اهر خویشـ ه ـظ  ـب

ــل       تــبــدی و  تــغــیــیــر  بــود  ذاتــش  در  ــه   ن
 

رایــگــانــی   ــد  ــان فشــ جــان  مــژده  ــه   ب
ــت  کــاشــ ـی ـم مــاس  اـل ش  دـل در  ــا  ن ـم  ـت

تعلیــل   و  ــیر  تفسـ رود  حکمش  در  ــه   ن
 

 )1764(ب
)  1703(ب
 )71(ب

تنهایی از موسیقی برخوردار  یکی از صناعات ادبی بکار رفته باشد. قافیه بهاي را گویند که در آنها  قافیه  : قافیۀ بدیعی
خواهد شد. این قافیۀ بدیعی،    ها صنایع بدیعی هم استفاده شود، موسیقی آن بیشتر است؛ ولی اگر در میان قافیه 

قدرت    ها، نشانۀمیشود. توجه شاعر به این قافیه  هاي لفظی پدید آید، سبب غناي موسیقی کناري شعر اگر با آرایه
هاي بدیعی از  شاعري و تسلّط شاعر بر فنون و صناعات ادبی است. در منظومۀ وامق و عذراي خواجه شعیب، قافیه

 میشود:  نوع جناس و تکرار دیده  
بدیعی از نوع جناس در دیوان منظومۀ وامق و عذرا فراوان مشاهده شده است و سبب زیبایی   قافیۀ  تجنیس قافیه:-

نمونه  است.  آن شده  وزن  غنی شدن  و  منظومه  این  که  قافیۀ  است  جناسهایی  میشود  آورده  ذیل  در  که  هایی 
 است.  جوشقانی در محل قافیه آورده  

  غرق  و  فرق   ،)3333(ب  جام  و  ن اختالف در اول، وسط یا آخر دو واژه است. مانند: شام: که ایجناس اختالفی
 . ) 2244(ب  چاه  و  راه  ،)2542(ب  کین  و  چین  ،)513(ب

)، آسیب و  3367): این افزایش گاه در اول، گاه وسط و گاه آخر کلمه است. یاقوت و قوت (بجناس زاید (افزایشی
 ). 11بار و شکربار (ب)، جناس مرکب: شکر  3298سیب (ب

هماهنگ کردن کامل یا نسبی کلمات و    در بوجود آوردن یا افزودن موسیقی کالم بوسیلۀ  تسجیع قافیه: تسجیع -
). در بین انواع سجعها، سجع متوازن بدلیل عدم تطابق با  4قافیه، شمیسا: ص  و  عروض  با  جمالت است (آشنایی

ر بگیرد؛ امّا سجعهاي متوازي و مطرّف نقش بارزي در تکمیل موسیقی هجاهاي قافیه، نمیتواند در محّل قافیه قرا
 کناري شعر دارند. 

(ب  بیرون  و  گردون  متوازي:  (ب1811سجع  ماه  و  شاه  (ب2021)،  فرشته  و  سرشته  شست  92)،  و  دست   ،(
 ). 2687)، اشک و رشک (ب33)، زاري و بازي (ب2353(ب
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 ).94)، زنگ و شرنگ (ب1025ی (ب)، ارغوانی و مان2690سجع مطرّف: گلزار و بار (ب
   انواع ردیف در منظومۀ وامق و عذراي جوشقانی بصورت زیر است:ردیف:  

آیند و موسیقی ردیفهاي فعلی، ردیفهایی هستند که در قالب فعل یا یک عبارت فعلی در شعر می  ردیفهاي فعلی:-
زیادي را در شعر ایجاد میکنند. در این منظومه ردیفهاي فعلی بسیاري دیده شده است که بیشتر در قالب فعل  

)،  77)، است (ب341)، سازد (ب401، ب375)، آرد (ب2107اند، بعنوان مثال ردیفهاي فعل مضارع: میزد (بآمده 
)، کردي/ فعل مستقبل: خواهد  3330، داشت (ب )233)، شد (ب2109)/ فعل ماضی: برداشت (ب59نیست (ب

امر:  گردان (ب 449آمد (ب )،  59)/ فعل نفی: نیست (ب452)، باش (ب275)،  ده (ب67)، کُن (ب16)/ فعل 
 ).  3339،  1300،  408) و فعل دعایی: باد (ب320)، نبودي (ب61ندادش (ب

ر و اسم و حرف تقسیم میشود. این ردیفها به ضمی  فعلی انواعی دارند و به سه دستۀ  ردیفهاي غیرفعلی: ردیفهاي
).  139زیبایی ردیفهاي فعلی و اسمی نیستند و «ردیفهایی ایستا هستند» (ردیف و موسیقی شعر، محسنی: ص

 ردیفهاي غیرفعلی در منظومۀ وامق و عذراي جوشقانی بصورت زیر است: 
)، ضمیر  2715متّصل ت در نامت و دامت (ب)، ضمیر  908)، ضمیر منفصل تو (ب110ضمیر: ضمیر منفصل ما (ب

 ). 341)، ضمیر منفصل او (ب524)، ضمیر متّصل م در غالمم و نامم (ب1098متّصل ش در جنونش و رهنمونش (ب 
)، خاك  778)، هفته (ب539)، عمر (ب972)، کنعان (ب3335)، مطرب (ب241)، تعلّق (ب37اسم: محبّت (ب

 ). 2272(ب
حرفی، حرف «را» است که تعداد کاربرد آن در منظومۀ وامق و عذرا قابل توجه    حرف: پرکاربردترین نوع ردیف

 است. 
را  ــان  لســ ـی ـط ن  ـی ـــک مشـ لــک  ـک یــِب  ـط  ـخ

 
را   ــان  زب ــغِ  ــی ت ــد  ــرکشــ ب ــا  ت ــو  ــگ  ب

 
 )617(ب

و ...   3351، 2258، 2194، 1702، 1116، 1001، 906، 641، 617، 426هاي دیگر این ردیف را در ابیات نمونه 
 نمود. میتوان مشاهده  

از چند کلمه میگذرد. این نوع  ردیفهاي گروهی، ردیفهاي طوالنی هستند که گاهی ساختار آنها  ردیفهاي گروهی: 
، کاربرد بیشتري داشته اياي هستند که از میان این دو نوع، ردیف دوکلمهکلمهاي و گاه سهگاه دوکلمهردیفها  

 است: 
  باد  او  ،)77(ب  اوست  ،)59(ب  نیست  او:  فعل  + ضمیر  -   /)586ب(  چشمم:  ضمیر+  اي: اسمالف) ردیفهاي دوکلمه

 .)3337(ب  دارد  که :  فعل+  حرف-  /)570(ب  باشد  تو  ،)408(ب
 ). 1293)، از من نیاید (ب925اي: از که پرسم (بکلمه ب) ردیفهاي سه

درونی منظومۀ وامق  آید و عامل مهمی در ایجاد موسیقی  صنایع لفظی بوجود می   که بوسیلۀ ج) موسیقی درونی:  
و عذراي جوشقانی است. از صنایع لفظی موجود در این منظومه میتوان از انواع تکرار، انواع سجع، انواع جناس،  

 موازنه و ترصیع نام برد. 
بر موسیقی کالم می  و  به دو صورت  تکرار عاملی است که در آهنگ و موسیقی شعر دخالت دارد  افزاید. تکرار 

 شود. آرایی صامت «د» دیده میاست. بعنوان مثال در بیت زیر واج واژه در این منظومه بکار رفته    آرایی و تکرارواج 



 123/ عذراي شعیب جوشقانیسبک و ساختار مثنوي وامق و 

 

ــرورد  دردپـ درون  ــن  کـ ــت  ــرامـ  کـ
ــاهــی م ــه  ب ــا  ت ــه  م از  ــادت  ب ــر  ــخّ  مســ

 

درد  ــرون  ب و  درد  درون  وي  در  ــی   دل
خواهی  کـه  بـاد هر کـامی  کـامـت   بـه 

 

 )36(ب
 )1184(ب

 بیت زیر مصوّت بلند «اي» تکرار شده است. در بیت باال مصوّت بلند «آ» و در  
ــیـر  شــ او  ــیـر  ــمشــ شــ دم  از   گـریـزان 

 
ــیر   ــمشـ ه شـ اچین را ـب ه چین و ـم  گرفـت

 
 ) 2526(ب

«حرف» و    ي «معانی»،هاآن را در بیت زیر میتوان دید که در آن واژه  نوع دیگر تکرار، تکرار واژه است که نمونۀ 
 «در» تکرار شده است.  

حــرف   در  حــرف  ــی،  ــان ــع م در  ــی  ــان ــع  م
 

را ظرف   آن حرف  گوش  ــتــه هیچ   نگشـ
 

 )246(ب

تکرار واژه یا بصورت تکرار اسم است یا تکرار حرف است یا تکرار فعل. تکرار اسم و حرف در نمونۀ باال بکار رفته  
 است و در نمونۀ زیر تکرار «نبودي»، تکرار از نوع فعل است:  

نــبــودي  هــم  ــتــی  تــو، هســ گــر   نــبــودي 
 

ــودي   ــب ن آدم  و  ــم  ــال ع از   نشـــــان 
 

 )320(ب

 علی الصدر رد و الصدر علی العجز رد صنعت بصورت تصدیر نمود یافته است. تصدیر دوتکرار در این منظومه گاه 
  سخن   شناسیالدین کزازي آن را «سَربُنی» نامیده (زیباییکه جالل   العجز  ی ردّ الصّدر علرا دربر میگیرد.    العجز

«صبوري» و «ستون» در ابیات زیر  هاي آن را در کلمات  )، از انواع تصدیر است که نمونه69پارسی، کزازي: ص 
 میتوان دید: 

ــروري   ضــ ــردن  ک ــدت  ــای ب ــوري  ــب  صــ
را  ون  یســـــت ـب آن  ود  ـب کــار  در  ون   ســـــت
ــد  ــی ام دارم  ــراوان  ف چــون  ــطــفــت  ل ــه   ب

 

وري   ـــب ــق صـ عــاشـ از  ــد  ــای ن رچــه   اـگ
ــتون را  ــتون برزد سـ ــیمین بیسـ ه سـ  ـب

ــد                             ــی ام ــم  ــذاری ــگ ن ــه  ک آن  ــدم  ــی  ام
 

 ) 1603(ب
 ) 3206(ب
 )143(ب

 در بیت اخیر کلمۀ «امید» در جایگاه عروض، ابتدا و عجز قرار تکرار شده است. 
  گونه هستند، از شش بالغی و به زبان فارسی کهن السحر» که از کتب «حدایق و البالغه» «ترجمان کتاب دو در

  دقایق   فی  السحر  حدایق؛  30-27/ ص1البالغه: ج   سخن گفته شده است (ر.ك: ترجمان  الصدر  علی  العجز  رد  صنعت
 ). 22-18/ ص1الشعر: ج

جناس و انواع آن در منظومۀ وامق و عذراي جوشقانی فراوان بکار رفته است. مانند: جناس تام، زائد، مضارع و  
 الحق، شبه اشتقاق، مرفوّ، ناقص، مقلوب، مطرّف و مرکب. 

 تام: در بیت زیر، «چین» دو بار بکار رفته است که اولی به معنی کشور و دیگري به معنی چروك است:    جناس
ه چین اســـت  اچین و ـب ه ـم ازش ـب  گرش ـن

 
 چه شــد صــد چین مر در آســتین اسـت  

 
 )2544(ب

)، دود و  2245(باختالف در آغاز: راه و چاه  جناس اختالفی: که هر سه نوع آن در این منظومه دیده شده است.
) /  3180)، / اختالف در وسط: هاي و هوي (ب3271)، داغ و باغ (ب3333)، بام و شام و جام (ب 2750عود (ب

 ). 2808)، روس و روم (ب774)، فالطون و فالطوس (ب2794اختالف در پایان: جان و جاي (ب
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این نوع جناس هم به سه صورت دیده شده است: افزایشی:  آغا  جناس  )/  3367ز: یاقوت و قوت (بافزایش در 
)، خط و خطا  2533)/ افزایش در پایان: دُر و دُرج (ب2522)، یار و یاور (ب2244افزایش در وسط: راه و ره (ب

 ). 1816)، جا و جان (ب2542(ب
و خواست (ب لفظ: خاست  (ب 1816جناس  و عرق  غرق  دَردي  115)/ جناس خط:  و  دُردي  محرّف:  جناس   /(

صانع نباشد هیچ  )/ جناس اشتقاق و شبه اشتقاق: بین صانع و مصنوع در «که بی3391)، گُل و گِل (ب3364(ب
) جناس اشتقاق، و  1474) و قیامت و قامت در مصرع «قیامت را از آن قامت خجل ساخت» (ب84مصنوع» (ب

دو واژه از یک  اشتقاق یعنی شبه .میشود اشتقاق دیدهبین دادگر و دادار در «ز حیّ دادگر دادار داور» جناس شبه
 آیند، درحالیکه واقع چنین نیست. خانواده بنظر می 

هاي لفظی بکاررفته در این منظومه اســت. ترصــیع و موازنه از نوع ســجعی که بین ترصــیع و موازنه از دیگر آرایه
باـشد    هاي دو مـصراع متوازيآید. اگر ـسجع بین همۀ واژهواژگان قرینه در دو مـصراع یک بیت وجود دارد پدید می

در دو بیت نخسـت از ابیات زیر   .آیدمی  آرایۀ ترصـیع و اگر ترکیبی از سـجعهاي مختلف باشـد آرایۀ موازنه بوجود
 ترصیع و در دو بیت آخر موازنه دیده میشود:
ــق  عشـ از  ـهـتر  ـب کــاري  ـهـیچ  ــد   ـنبــاشــ

ه می ــمم هرـچ ه چشـ د اســـت ـب د امـی  آـی
ه اهی  ـب د  ســــالی  همچو  ـم دي   ـق ـــی  کشـ

ــدم ــی ــري  شــــن ــوه  داري   دُرج  در  گ
 

ــق                              از عشـ بـاري بهتر  ــد هیچ   نبـاشــ
ــم هرـچه می ــت ـبه گوشـ  آـید نوـید اسـ

ه ــالی  ـب د سـ الی ـق دي   چون نـه ـــی  کشـ
ــروزان ــري  ف ــت ــرج  در  اخ  داري   ب

 

 )723(ب
 )2150(ب
 )779(ب
 )195(ب

 مختصات آوایی
الف اشباع یا اطالق در اشعار دورة سامانی فراوان دیده میشود و با گذشت زمان کاربرد آن رو به کاستی الف اشباع:  -

میگذارد. در شعر جوشقانی که از شاعران دورة صفوي است، بسامد کاربرد الف اطالق بسیار کم است. «نزد دم  
(ب  گوییا سیر»  نشد  «ملک  2055گوشش  در  گفتا  خویش»  گفتا)،  مرکب  بر  منظومه  2008(ب  برآ  این  در   .(

 جوشقانی اغلب الف اطالق را در فعل «گفت» و بصورت «گفتا» بکار برده است. 
)، گهی به جاي گاهی در «گهی گفتی که بر  51تخفیف: ار نه به جاي اگرنه در «ز مهر لطفش ارنه نور گیرد» (ب-

 ) و ... .  1182)، بارگه (ب1197)، آگهی و کوتهی (ب1139)، همچنین شه (ب1958من دیو زد راه» (ب
ژگیهاي سبک خراسانی است  ساکن کردن حرف متحرّك که در شعر به ضرورت وزن واقع میشود، از ویتسکین: -

او   ) و «هر آنچْ 87او کردي، این برهم زدي زود» (ب «هر آنچْ  هاي بعد نیز راه یافته است:که بندرت در شعر دوره
 ).2058ش از جاي برخاست» (ب)، «وگرنه دل چنانْ 99کرد گر مویی شود کم» (ب

 
  يلغو یبررس

طالحات عامیانه برخورد میکنیم. البته  هاي عامیانه:  کاربرد واژه- قانی با لغات و اـص در منظومۀ وامق و عذراي جوـش
عامیانه ـشدن زبان یکی از ویژگیهاي ـشعر دورة ـصفوي اـست؛ زیرا ادبیات منظوم این دوره «از انحـصار اهل مدرـسه  

ــ خیاط، کفـشگر، خرده ــ و مملو ـشد از الفاظ و  خارج ـشد و در دـست بازاریان افتاد ــ فروش، خبّاز، آـشپز و ـسربازــ
هاي  لیـسی» و «حوالت کردن» در نمونه). «کاـسه  57کوب: صنقاب، زریندروغ، ـشعر بیتعبیرات بازاري» (ـشعر بی

 زیر:



 125/ عذراي شعیب جوشقانیسبک و ساختار مثنوي وامق و 

 

خســـیســـی از  ــه  ن نــد  ـک ــت  مّ ـه س  ـب  ز 
ــت  ــال ــج خ داغ  ــرا  م ــیســـــوزد  م ــو   چ

 

ــی  اســــه لیسـ ــطو ـک  چو افالطون ارسـ
ــت  حــوال ــگــر  دی ــم  آتشــ ــر  ب ــکــن   م

 

 )308(ب
 )112(ب

  تحمّل   از  گردد )، «که588امید» (ب  چشم  روشن گـشته  رویش  المثلهایی چون: چـشم روـشن گـشتن در «زو ـضرب
)،  2226«نشاید خورد خرمایی که خامست» (ب)،  2190(ب  «که آمد باز آب رفته در جو»  ،)3193(بحلوا»    غوره

باالي ســـیاهی»، «چرا بر خشـــک و تر باران نبارد» )، «که رنگی نیســـت  561«درخت بارور باشـــد خمیده» (ب
 دهندة عامیانه بودن زبان جوشقانی در منظومۀ وامق و عذراست.) و ... نشان606(ب

دایرة لغوي جوـشقانی باالـست. او از لغات و اـصطالحات عربی، ترکی و نیز از لغات و اـصطالحات دانـشهاي گوناگون  
 میگیرد.    همچون نجوم، طب و موسیقی در شعرش بهره

آگاهی جوـشقانی از لغات عربی بسیار بوده است؛ ازاینرو با لغات و اصطالحات عربی فراوان  :  هاي عربیکاربرد واژه-
طور (ب185)، الیزالی (ب184برخورد میکنیم: لوالك (ب ــّ ــور، بین السـ ب (ب3358)، قصـ اق الکـل )،  175)، حـن

)،  2349)، جزع (ب84). مطبوع، صــانع و مصــنوع (ب3242اهللا (ب)، تعالی2057)، اســتغنا (ب978دارالملک (ب
 ).2742بیضه و حواصل (ب

،  519در این منظومه کم و بیش با کلمات ترکی نیز برخورد میکنیم که قزل (ب هاي ترکی:  کاربرد واژه - 
 هاي آن هستند.  ) نمونه 525شه (ب )، قراسنقر و قزل 523)، طغرا و طغرل (ب 532ب 
دان   کاربرد -  اصطالحات  و  (ب لغات  مشتري  و  زحل  نجوم:  نیک 173ش  ماه،  قران،  (ب )،  )،  2194اختري 

 ). 2195)، زهره (ب 2256)، ماه و مهر (ب 3226خورشید، برجیس و ناهید (ب 
)، نوا، ره  2106)، بربط و نواساز (ب 2195لغات و اصطالحات موسیقی: چنگ، ساز کردن، آواز (ب   کاربرد - 

آهنگ  )، ارغنون، نواپرداز و خوش 2186)، در چنگ نواختن (ب 2108)، مطرب و بربط (ب 2107عشّاق (ب 
)،  3335ب ساز، ساز، مطرب، آواز مطرب ( )، ترنّم 1430)، صداي ارغنون، نالۀ چنگ، نوا، نغمه (ب 1226(ب 

 ).  3243چغانه (ب   و   و چنگ   )، بربط 2105شهناز (ب 
)، داغ نهادن  774)، فالطون و فالطوس (ب 1712لغات و اصطالحات دانش طب: نشتر و بستر (ب   کاربرد - 

 ). 1551)، مجمر و دود مجمر (ب 35)، زخم و مرهم (ب 2051)، مشک و عنبر (ب 34(ب 
(ب -  دیجور  (آرکائیک):  کهن  (ب 46لغات  نژند  (ب   )، 905)،  (ب 1712نشتر  پاسی  دیهیم  1732)،   ،(

 ). 2076پوش (ب )، قصب 2011(ب 
این نوع در منظومۀ وامق و عذراي جوشقانی  : گروههاي اسمی به صورت موصوف و صفت و مضاف و مضاف الیه -

)، جمع  2412)، مرکب خاص (ب148: اسرار الهی (بگروهها گاه موصوف و صفتندفراوان دیده میشود. این    گروهها
)، ماه  704)، دلیلِ ذات (ب304)، شبِ جهل (ب274)، و گاهی هم اضافی است: جمع اصحاب (ب2414انبوه (ب

تکبیر (ب341)، کورة سیماب (ب972کنعان (ب نعرة  تدبیر (ب2457)،  و  البته  2520)، رسم جهانگیري  ) که 
وصفی دیده شده است. گاهی نیز با تتابع اضافات مواجه میشویم. همچون:    روههايگاضافی بسیار بیشتر از    گروههاي

)، نیرنگ چرخ  340اسمعیل ماضی (ب)، روان شاه972نشین ماه کنعان (ب)، محمل2532زیبندة اورنگ شاهی (ب
 ). 1226آهنگ (ب)، نواپرداز خوبان خوش 2467آبنوسی (ب

گروهها گاه   (ب   این  تر  سنبلِ  است:  غنایی  فضاي  با  (ب 1551متناسب  آزاد  سرو  مطرب  2529)،  آواز   ،(
)،  1837)، ارغنون آشتی (ب 3038)، افسر زر (ب 2198)، شراب ارغوانی (ب 1317)، مژدة وصل (ب 3335(ب 
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(ب  می  ماه 2199یاقوت  (ب )،  (ب 2318پیکر  چنگ  نغمۀ  و  ارغنون  بانگ  دالویز  1226)،  سخنهاي   ،(
قصبها 1212(ب  (ب )،  زرافشان  شمشیر،  3264ي  بیم  دارد:  تناسب  منظومه  حماسی  فضاي  با  گاه  و   .(

)، شمشیر  2584)، نعرة کوس (ب 2560)، عزم رزم (ب 2526تن، کوه آهن، دَم شمشیر (ب وران آهنین جوشن 
 ). 2607خونریز (ب 

می - جدیدي  ترکیبات  گاه  جوشقانی  نو:  ترکیبات  مانند:  آفرینش  است.  خودش  خاصّ  که  تعلّق» آفریند  «نارِ 
)، «غبارِ  206)، «بُراق شوق» (ب158)، «باغِ فاستقم» (ب6)، «گلزارِ جان» (ب828)، «بیاضِ فرق» (ب241(ب

(ب (ب294شرك»  زمین  دیگِ  (ب2273)،  انتظار  زهرِ  (ب)، «حسرت1753)،  تسلیم» 915نصیبان»  «تختۀ   ،(
 ). 536(ب

هایی اشــاره  ، آگین) ترکیباتی خلق میکند که به نمونهگاهی نیز با اســتفاده از پســوند (ســان، بســان و ناك، گانه
 میشود:

)، «چو از وي دید چندان  1852)، «شدي سیمابسان البرز لرزان» (ب34(بسان نه بر جگر داغ»  «ز عشقم الله
) «چو برج  1866گانه»، (ب)، «نسیم صبحدم مشاطه 313)، «که هنگام جزا با جرمناکی» (ب2555قهرناکی» (ب

 ). 1018آسمانی گوهرآگین» (ب
 ي نحو بررسی

این وجه در منظومۀ وامق و عذراي جوشقانی در اغلب موارد بدون پیشوند فعلی آمده است. مانند: آور    :وجه امري-
 )،  34)، نِه (ب126(ب

 ) 2687)، مدار (ب2687پیشوند «م» در اول افعال نهی و نفی: مسوزانم (ب
 تقدیم فعل: 

ــک  پــراشــ ــاره  رخســ غــیــرتــم  از   مــدار 
وي   از  دل  در  خــارخــاري   فــتــادش 

 

ــک   رشــ ش  آـت در  ن  ـی ـن ـچ م   مســـوزاـن
ــی م ــی  ــرم گ از  درو  ــش  آت ــت  ــرف  گ

 

 ) 2687(ب
 )1966(ب

)، در واقع بس است بوده که فعل است حذف  127حذف فعل: مثالً در مصراع «همین بس کز تو پر امیدوارم» (ب-
 )، چه باشد بوده که فعل باشد حذف گردیده است. 98«زیاد و کم چه، کانجا دم نگنجد» (بشده و یا در مصرع  

 )،  98حذف می از فعل: نگنجد بجاي نمیگنجد (ب-
 ). 544)، ناآزموده (ب942پیشوند نفی: ناشکیبا (ب-
منظومه بکار    دربارة زمان افعال باید گفت که انواع زمانهاي مضارع، ماضی و مستقبل و حتی امر و نهی در این-

 رفته است.  
 ).  1306) و مبادا (ب2773)، بادا (ب1300، ب1299، ب3339، ب442ساخت کهن فعل دعایی: باد (ب-
 ). 2517)، مَبُرّاد (ب100نوآوري در فعل: نمیشایست (ب-
(ب- یارد  آرکائیک:  میبایست (ب1774افعال  و  نمیشایست  گراید (ب100)،  ناورد (ب1221)،  میخلد  188)،   ،(

 ). 3170)، نگسلد (ب1306) و مبادا (ب2773)، بادا (ب1712(ب
) اي در اول منادا: «صنم 1حرف ندا در منظومۀ وامق و عذرا به دو صورت مشاهده شده است:   حرف ندا و منادا: -

)، «همین خواهم ز تو اي نور  1884خیز» (ب)، «که اي عشّاق را پیک سبک1811میگفت: اي گردنده گردون» (ب



 127/ عذراي شعیب جوشقانیسبک و ساختار مثنوي وامق و 

 

(ب است.  1774دیده»  شده  دیده  بسیار  مورد  این  که  آشفته2)  ازین  چند  «سپهرا  منادا:  آخر  در  الف  رایی» ) 
 )،  2472(ب

(ب- همانا  فراوان  ب2020کاربرد  (ب2051،  خوشا  ب971)،  (ب3168،  چرا  ب94)،  ب2352،  بلی 2353،   ،(
،  1025، ب177)، تو گفتی و تو گویی (ب3151، ب262)، زهی (ب91، ب90، ب 89)، یکی (ب1769، ب1613(ب
 ) در اول بیت یا مصراع. 2061، ب2046، ب1027ب
)، «نخستین پندم این اي دیده را نور» 1314«که نازکتر بود معشوق را دل» (بکاربرد فراوان راي فکّ اضافه:  -

 ). 945)، «که شد آن گنج را جا بر سر مار» (ب451(ب
آموز شد سرو سهی را»  )، «قیام913نشست» (بچرا باید تو را غمناك بکاربرد حرف «را» به معنی «براي»: «

 )؛ یعنی براي سرو سهی قیام کرد.2062(ب
 

 بررسی سطح ادبی منظومه 
 ي وامق و عذراي جوشقانی بررسی میشود. ترین صنایع ادبی مثنودر این قسمت برجسته 

هاي جوشقانی است. او از انواع تشبیه (مرسل، مجمل،  و پربسامد در سروده   مهم  صنایعتشبیه یکی از  تشبیه:  
مؤکّد، بلیغ، مضمر، تفصیلی، مرکب، تفضیلی) استفاده کرده است. جوشقانی در میان انواع تشبیه به تشبیه بلیغ  

ته عبارتند از: چون  تمایل بیشتري نشان داده است. وي از ادات تشبیه فراوان استفاده کرده و اداتی را که بکار گرف
ب1644(ب (ب2258،  (=بسان)  سان  (ب34)،  گویی  ب146)،  (ب828،  همچو  (ب3229)،  آسا  در  2272)،   .(

 هایی اشاره میشود: بسیاري از تشبیهات وي وجه شبه ذکر شده یا میتوان آن را بسادگی دریافت که به نمونه
)، «بر عشقم 3330بر دوش او داشت» (ب)، «گه این چون زلف سر  2260«ز دوري چون دهان یار دلتنگ» (ب

 اند و پیچیدگی ندارند. )؛ بنابراین میتوان گفت تشبیهات او اغلب ساده 34سان نِه بر جگر داغ» (بالله
تشبیهات او اغلب متناسب با فضاي غنایی منظومه است، زمانی که در وصف عذرا سخن میگوید تشبیهات زیبایی 

 ت. بعنوان مثال فرق سر عذرا را به بیاض و راه کهکشان تشبیه میکند:  بکار میگیرد که کمتر دیده شده اس 
ــاض ــی ــرق  ب ــز  ف ــش  ک ــوی ــان  م ــی ــود   ع  ب

 
ــب  ــاریــک  شــ ــان  راه  و  ت  بود   کهکشــ

 
 )828(ب

هایی است که  به دُر، ترنج، گل، دُرج، روز، شب، ماه، سرو آزاد، کاخ، شراب، ستاره، لعل، خورشید و.. مشبه 
این منظومه بکار برده است و زمانی که به بخشهاي حماسی و جنگ و نبرد  جوشقانی در بخشهاي غنایی  

 وبوي حماسی میگیرد:  در داستان میرسیم تشبیهات وي رنگ 
کوه  ــا  ت کوه  از  روان  شــــد  ــاهی  ــپ  سـ

ــوج             زره  ف در  ــوج  ف ــه  روان ــان  ــوشـــ  پ
 

آـهن   ـکوه  ـبوه     ـچو  اـن ــگ  ری ـچون  و   ـتن 
وج       ـم در  ــاد  ب از  ط  ـی ـح ـم ــاي  دری و   ـچ

 

 ) 2969(ب 
 ) 2970(ب 

قابل ذکر است که چون در این منظومه توصیفات غنایی بر دیگر توصیفات غلبه دارد، اغلب تشبیهات جوشقانی 
 نیز متناسب با این فضاست. 

ا تشبیهات عقلی به در منظومۀ وامق و عذرا در اغلب موارد حسی به حسی است و در موارد اندکی بمشبه و مشبه 
).  3003) یا «ز سهمش مرغِ جان پرواز کرده» (ب713مواجه میشویم مانند: «که جان آماجگاه تیرِ عشقست» (ب

 به  میل  و  تجریدي  و  ذهنی  فضاي  به  شاعر  تمایل  کاربرد بسیار اندك «تشبیه با طرفین معقول، حاکی از عدم
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است» (مثنوي وامق و عذراي اسیري و سبک شعري آن،    منظومه  این  در  مطالب  وضوح  ساختن  نمایان  و  سادگی
 ). 237زاده و همکاران: صقوجه

دهندة توانایی شاعر و  یکی از نکات مهم در این منظومه استفادة فراوان جوشقانی از تشبیه بلیغ است که نشان 
نوع تشبیهات از انواع متداول در  تمایل او به هنرنمایی میباشد؛ زیرا تشبیه بلیغ هنریترین نوع تشبیهات است. این  

)،  2928)، «شبِ غم» و «روزِ شادي» (ب842ادبیات بویژه ادب غنایی است: «دُرجِ دهان» و «دُرهايِ دندان» (ب
)، «چشم بینش»  28عاشقی» (ب  )، «شراب435). «کاخِ کیوان» (ب919)، «گلِ رخسار» (ب107«تیغِ زبان» (ب

)،  828)، «بیاض فرق» (ب241خاصّ خودش است مانند «نارِ تعلّق» (ب  ). البته گاه تشبیهاتی دارد که147(ب
)، تشبیه رخ به قبلۀ آتش پرستان و دهان به  206)، «بُراق شوق» (ب158)، «باغِ فاستقم» (ب6«گلزارِ جان» (ب

 ).2273) و تشبیه زمین به دیگ و چرخ به سرپوش آن (ب3292آرزوي تنگدستان (ب
 ۀ وامق و عذرا به استعارة مصرحه و مکنیه توجه بیشتري نشان داده است: : جوشقانی در منظوماستعاره  

ــزار  به  آمد  صــبحدم نســیمی ـــــ ـــــ  گلـــ
ــحـابی ــایـه  سـ ــد  افکنســ  بـاغ   برین  شــ

 

ــه  ــودگــانخــواب  ک ــرد  را  آل ــدار   ک ــی  ب
ــش که ــت  را الله  فیض ــس  داغ   جگر  از  ش

 

 )2188(ب
 )2189(ب

در بیت زیر نرگس استعارة مصرّحه از چشم، دُر استعارة  در این بیت نسیم و سحاب استعارة مصرّحه از وامق است و  
 مصرّحه از دندان و عنّاب استعارة مصرّحه از لب است. 

 دادي   آب  نــرگــس  گــلــزار  گــهــی
آب ــش  ــل گ ــرگ  ب ــر  ب ــه  ــری گ از  ــد   زن

 

ــه  ــش  دُر  از  گ ــال ــاب  م ــن  دادي   ع
خــواب   از  مــخــمــورش  ــرگــس  ن  درآرد 

 

 )2351(ب
 )1884(ب

  اینک   چهرة زیباي عذرا و نرگس مخمور استعاره از چشمان وي است. سرو در «کهدر این بیت برگ گل استعاره از  
)  2024) استعاره از وامق است و شمشاد در «یکی شمشاد رسته بر لب جو» (ب1796خرامان» (ب  سرو  آن  آمد

 استعاره است از موهاي پشت لب وي.  
و   به وامق  این منظومه مربوط  استعارات  به ذکر است که بیشتر  این  الزم  استعاره در بخش حماسی  عذراست. 

منظومه نیز دیده میشود که البته تعداد آن اندك است و متناسب با فضاي حماسه و نبرد. بعنوان مثال شیرافکنان  
 چنگ در بیت زیر استعاره از جنگاوران است. آهنین

آهــنــیــن ــیــرافــکــنــان  شــ  چــنــگ ازیــن 
 

ــنــگ  رسـ ـف اژدهــا  زان  رـی ــنــگ ـگ رسـ  ـف
 

 )2979(ب

گون خُم در «خروش افکند در  ) هژبران استعاره از سپاهیان وامق و فیروزه2983پیکر» (ب«هژبرانند گویی کوه 
)، شاعر زمانه را به انسانی 3243«شده آویزة گوش زمانه» (ب) استعاره از آسمان است.  2995گون خُم» (فیروزه

و در مصراعی دیگر محبت را به انسانی تشبیه   و باید مطلبی را آویزة گوش خود کند.  مانند کرده که گوش دارد
). در شعر جوشقانی با این هنرنماییها  2097کرده که مشغول کارسازي است: «محبت گشت گرم کارسازي» (ب

 ).2584کنان میگفت افسوس» (ب)، «دهل افغان268پوشست کعبه از فراقت» (بفراوان برخورد میکنیم: «سیه
 عذراي جوشقانی کاربرد کنایه قابل توجه است. در منظومۀ وامق و    کنایه:

) و «که گفتی بود نعل 76«که نعل از مهر او دارد در آتش» (ب  :اضطرابو    کنایه از بیقرارينعل در آتش افکندن  
)، کاله  263شدن: «رسیده جان به لب از اشتیاقت» (ب  تاببی  از  کنایه  رسیدن  لب  به  )/ جان1336او در آتش» (ب



 129/ عذراي شعیب جوشقانیسبک و ساختار مثنوي وامق و 

 

)/ طاق شدن کنایه از دور  585فخرفروشی: «نهاده کج کله بر گوشۀ سر» (ب  و  غرور  از  کنایه   بر سر نهادن  کج
عزاداري: «سیه   از سوگواري و  کنایه   پوشی)/ سیه2083افتادن و جدا شدن: «شدم اول ز جفت آرزو طاق» (ب

زید از غیرتِ گفت»  )/ لب به دندان گزیدن کنایه از متعجب شدن: «به دندان لب گ268پوشست کعبه از فراقت» (ب
 ). 2557(ب

هاي پرکاربرد در مثنوي وامق و عذراي جوشقانی است. وي از انواع تلمیحات در زیبا و هنري  تلمیح از آرایه   تلمیح:
نمودن اشعارش بهره گرفته است و با این کار ضمن اینکه اشعار خود را حسّی و تصویري نموده، بر زیبایی سخنش  

همچون تلمیح به آیۀ نخست  تلمیحات قرآنی  نه  افزوده و بر مخاطب نیز تأثیر مطلوبی گذاشته است. بعنوان نمو
 فتح در ابیات زیر:  سورة  13  سورة قلم و آیۀ

ــه یـنـی  آن  از  صــــنـع  کـلــک  ب رو   و  ـب  اـب
ــاه   بخت  رایت  بر  ظفر ــهـــــــــــــــنش  ش

 

ــورة  نــمــوده   رو   وَالــقَــلَــمن  ســـ
ــه ــوشــــت ــت  ن ــنَ  نصــــرٌ  آی  اهللا   مِ

 

 )832(ب
 )3031ب(

 که تعداد آنها بسیار است. اشاره به داستان پیامبران. همچون داستان حضرت محمد (ص):   تلمیحات دینی 
اه  محمّد ــادـش ــــ ــــ ــــ ــــ  لوالك   تخت  پــ

 
الك   اـف ش  چـوگــاـن خـم  در  ی  وـی ـگ  چـو 

 
 )146(ب

 داستان حضرت موسی (ع) و آتش طور: 
ــر تا به پا نور        ـــــ ـــــ  که گفتی بود از ســـــ

 
طـــور   آتـــش  چـــراغ  ــن  روشـــ  ازو 

 
 )105(ب

 شکنی وي  داستان حضرت ابراهیم (ع) و بت 
ــلـــیـــل خـ از  آذر  ــت        ور  خـــراشـــ  اهللا 

 
ت  تچرا این ـب ــکن آن ـب ــت  شـ  تراش اسـ

 
 )95(ب

 داستان حضرت یوسف (ع) و به زندان افتادن وي: 
بـــی زنـــخـــدان  چـــاه  آن   تـــکـــلّف در 

 
ــف   ــیاري چو یوسـ ــت بسـ  به زندان داشـ

 
 )843(ب

 هاروت 
ــل     ــاب ب ســــوي  ر  ـگ را  مـزه  ـغ ی  رســـــت  ـف

 
دل  را  هــاروت  جــادویــی  از   بــرد 

 
 )1594(ب

 مانند اشاره به داستان شیرین و فرهاد:   تلمیحات تاریخی 
رهــاد ـف ــاد  ی ــد  بــاشــ ـن را  ن  رـی شــــی و   ـچ

 
ــاد  ی ــی  کسـ را  او  کنــد  کی  نـیـکی  ــه   ب

 
 ) 1694(ب

 داستان مجنون و لیلی: 
بـــیـــرون ــت  وفـــاداریســـ قـــانـــون   ز 

 
ر    ـخـب ـی ـب ـلی  ـی ـل ـمـجـنون کــه  ز  ــد  ــاشــ  ب

 
 ) 1693(ب

 منصور حلّاج: 
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ور  ـط آـتش  ون  ـچ ـم ـه ــه  ــیشــ شـ در  ی  ـی  ـم
 

ا الحق  ــور اـن ان چو منصـ ـــت  گوي ازو مسـ
 

 )1953(ب

اسطوره  تلمیحات  منظومه  این  در  اینکه « جوشقانی  براي  است؛  برده  بکار  افسانه طوره اس اي هم  و  با  ها  ها 
ب شرایط و اوضاع خاصّ  اي بر حس میتوانند در هر دوره ي که دارند،  پذیر ظرفیت شاعرانه و سمبلیک و تأویل 

افکار و حوادث نو در زمینۀ  ی جدید را بپذیرند و ازطریق تأویلی جدید، س اجتماعی بار معنای  مبل بعضی 
که جوشقانی اغلب    ) 245: ص پورنامداریان   مه،   در   » (سفر جامعه قرار گیرند ی و اجتماعی  خدادهاي سیاس ر 

نوذر، توس، رستم، سام، گودرز، نامه اي شاه شخصیّتهاي اسطوره  مانند  برده    اي  بکار  را  بیژن  و  گیو، آرش 
 ).  215ص   : ، جوشقانی وامق وعذرا است. (منظومۀ  

ــوري ت او  ــر  ــت                گ ــابســ ب و  ــدّ  ج از  ــژاد   ن
ن ـی روـئ ر  م      اـگ رســـــت و  ـچ ــد  ــاشــ ب ی  ـن  ـت

 

ــت   ــابســ ــی افراسـ از  ــبــت  نسـ  مرا هم 
ــم ک ــود  ب ــی  زال از  ــد  ــردی ــرگ ب ــو   چ

 

 )2550(ب
 )2606(ب

ــیــد  ـخورشـ ور  ـن ـچون  ـــنی  روشـ در  ـیی   ـم
 

ــمشــید   ـــــ  وزو روشــن چراغ جام جـــ
 

 ) 3116(ب

تأثیر بسزایی دارند. تضاد از   شعر معنوي  موسیقی اي هستند که دردو آرایه  تضاد و پارادوکس  تضاد و پارادوکس:
)، «دور و نزدیک» و «روشن  106(بتر»    و  )، «خشک95هاي پرکاربرد این منظومه است. «فراز و نشیب» (بآرایه

)، «درد و درمان» 216)، «کوه و کاه» (ب204)، «شب و روز» (ب111)،  «کهنه و نو» (ب107و تاریک» (ب
 نفی  را  یکدیگر  منطقی  بلحاظ  آنها  طرف  دو  که  هستند  تصاویري  ). پارادوکسها2764)، «گرم و سرد» (ب2258(ب

   .میکنند
غنچــه ــر  لحــافی  سـ در  ــان  ــیــدهســ  کشـ

 
آرمــیــده   ــمــش  چشــ و  بــیــدار   دلــش 

 
 )180(ب

آید که جوشقانی از این آرایه در تصویرآفرینی بهره برده است. او  اغراق از عناصر نیرومند خیال بشمار می اغراق:  
هاي از منظومۀ وامق و  با ترکیب کردن اغراق با تشبیه و استعاره، ابیاتش را هنریتر و جذابتر نموده است که نمونه 

   ذکر میشود:  عذرا
یــاض رق  ـب ش  کـز  ـف ود   عـیــان  مـوـی  ـب

ـمـین   ـبود  مــاري  کــه  ـگـفـتم  ـغـلط ـــی  سـ
ــب  دو ــت  شــ  زمـانـه   در  گویی  بودســ

 

ک  شـــب  ارـی  بود   کهکشـــان  راه  و  ـت
ــتـه  روان ــنبـل  میـان  گشـ  چین   سـ

ـــبح  ز ــه   در  ـفرـقی  اـفـکنــده  صـ ــان  ـمی
 

 )828(ب
 )829(ب
 )830(ب

 

 البته اغراق در بخشهاي حماسی این منظومه و در جنگها بیشتر بکار رفته است:  
ــن  ــی ک ــش  آت آن  ــت  ــرف گ ــاال  ب ــان  ــن  چ

ــواران        ســ گــرد  از  ابــري  ــت  بســ  تــتــق 
از خون           ــیلی  ب سـ  روان شــــد از دو جـاـن

 

ن   روـی ـپ رد  ـک ـی ـم ن  ـت ــوـخ سـ از  م  ـی ـب  کــه 
ــاران  ب گــرز  و  بــود  تــیــغ  بــرقــش   کــه 

 ن  گذشــت آن ســیل از ســیحون و جیحو 
 

 ) 2586(ب 
 ) 2588(ب 
 ) 2596(ب 

دیده     قراخان  با  وامق  جنگ  در  کشتگان  فراوانی  توصیف  در  زیباي جوشقانی  بسیار  اغراق  زیر  نمونۀ  در 
 میشود: 



 131/ عذراي شعیب جوشقانیسبک و ساختار مثنوي وامق و 

 

ــاورد  ن ــت  دشــ در  الن  ـی ر  ـــی ــمشـ شـ  ز 
ــا  ــه ــان ج ــر  ــه ب از  ــان  ــم آســ ــام  ب ــه   ب

 

مــرد  هــم  ــاالي  ب در  ــتــاده  اف بــس   ز 
هــا    ــاـن ردب ـن ســــو  ر  ـه ز  آمــد  ــد  ــدی  پ

 

 )3008(ب
 )3009(ب

 بررسی سطح فکري منظومه 
نامه» اي است غنایی، لذا محور اصلی آن عشق و غنا است که شاعر این منظومه را «محبتوامق و عذرا منظومه 

 نامیده است:  
ــبّـــت ــامـــهمـــحـ دادم نـ ــاز  ســـ را   اي 

 
ــی  ب خــون  ــه  دادم ب ــاز  ب خــط  ــمــی   غ

 
 )625(ب

 و در حین پرداختن به روایت عاشقانه، نکات اخالقی و تعلیمی و اعتقادات خود را نیز بازگو کرده است.  
 

 هاي تعلیمی و اخالقی آموزه 
 مهمترین نکات تعلیمی این منظومه عبارتند از: 

 ود. خواري: در سراسر این منظومه دعوت به شادي و شادکامی و شادخواري دیده میش دعوت به شادباشی و می-
ــوش خ ســــاز  ــن  ای ــرداز  ــواپ ــگ ن ــن  آه

ــاهــزاده            شــ چــنــدي  چــو  خــلّــخ  در   کــه 
ــت  ــخ ــوب ن ــازان  ن اي  ــه  ک ــردش  ک ــا   دع

ــاش                ب ــادمــان  شــ و  ران  کــاـم ــه  یشــ ـم  ـه
ــی                       ــوان ج و  ــارســـــت  ــه ب ــام  ای ــو   چ

ــاش  ب ران  کــاـم ن  ـم مــه  ــا  ب ــه  شــ اي  و   ـت
 

د چـنگ  ــان زـن ــخن زینسـ انون سـ ه ـق  ـب
ی   ـب زمــان  یــک  ودي  ـب ــاده ـن ب و   جــام 

اج و هم تخـت ـت ه تو هم  ازد ـب ه میـن  ـک
ــاش  ب ــران  ک ــر  ب ــه  ــان زم ــدوه  ان  ز 
ــی کــامــران ــد  ــبــاشــ ن ــهــتــر  ب ــن   ازی
ــاش  ب کــران  ــر  ب ــه  ــان زم ــمــهــاي  غ  ز 

 

 )1383(ب
 )1384(ب
 )2003(ب
 )2004(ب
 )2201(ب
 )2202(ب

 نوشی باید حدّ اعتدال را نگه داشت: البته شاعر معتقد است در می
ــازي   نســ خـوردن  مـی  ــه  مـیــل ب قــدر   آـن

ــل  ـجـبری ــت  دســ از  ــراب  شـ ــی  ـنوشـ  اـگر 
 

ــیـل  بنیـاد هوشــــت افکنـد سـ  کـه در 
یــل  ـن ود  ـخ وس  ــاـم ن رة  ـه ـچ ر  ـب  کشـــی 

 

 )543(ب
 )545(ب

 تواضع و فروتنی 
ــی ــاک خ ــن  م ــو  ــارا چ ی ــه  چ را  ــادي  ــه  ن

پســــنــدیــد            ـی ـم نــدي  وشـــــم ـه ر  ـه ی   وـل
ــن       م ــۀ  ــای پ رو  آن  از  ــرد  ــک ــی م ــزون   ف

 

ــکــارا   آشــ ــیـنـش  هـمـنشــ گـرد   کــه 
ــد   بــاشــ ــیــد ذرّه همکــه   زانوي خورشـ

ــایـۀ من  ــیـدم و تو ســ  کـه من خورشـ
 

)  515(ب
 )516(ب
 )517(ب

 تواضع با زیردستان و فرودستان و بخشش نمودن -
ــدي                  ــن زورم ــان  ــردســــت زی ــا  ب ــن  ــک  م

ــرفـــرازي  ســـ کـــاله  خـــواهـــی   اگـــر 
ــدوز  ــن ــی ب ــدن  ــخشــــی ب ــر  ــه ب از   دوم 

 

ــرـبـلنــدي   سـ در  ـکن  ــه  ـپیشــ ــع   ـتواضـ
در   دربــنــد   عــاجــزنــوازي کــمــر 

ــوز  آم ــخشــــش  ب ــاري  ــه ــوب ن ــر  اب  ز 
 

 )560(ب
 )562(ب
 )563(ب
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 رویی با مهمان گشاده-
روگشــــاده                        ــم  دای ــاش  ب ــان  ــم ــه م ــه   ب
ــد                        ــازن ســ بــنــده  را  آدمــی  ــان  احســ ــه   ب

 

ــه  ــت بســ ــت  ــنّ م ــاده ز  ــروگشــ اب ــب   ل
 به بخشــش خصــم را شــرمنده ســازند 

 

 )568(ب
 )569(ب

 پرهیز از دوستی با انسانهاي دونمایه-
ــی ــای ــن آشــ ــت  پســ ــردم  م ــا  ب ــن  ــک  م
مــحــکــم  ــاجــنــس  ن ــا  ب ــد  ــون ــی پ ــکــن   م

 

ی     هـمــاـی ومــان  ـب از  ــد  ــای ن هـرگـز   کــه 
ــم    ــراه ف ــر  ــوه گ ــزف  خ ــا  ب ــد  ــای ــی  ن

 

 )565(ب
 )566(ب

 دوري از حرص و طمع -
ــاش  ب ــران  ک ــر  ب ــم  دای ــال  م ــع  ــم ج  ز 

 
ــاش   ب ــادمــان  شــ ـبگــذر  آز  و  ـحرص   ز 

 
 )572(ب

 اسراف پرهیز از  -
مــزن الف ــش  بــخشــ در  دخــل  از   فــزون 

 
ــراف   ــت همچون بـخل اسـ  ـکه ـمذموم اسـ

 
 )573(ب

 مدارا با پیران -
دار                          نـــگـــه  پـــیـــران  عـــزّت   جـــوانـــی 

ــد  ــاشــ ب ــار  ع ــران  ــی پ ز  کــش  ــی  ــوان  ج
 

ــار  بســــی کــار  تــد  اـف ریــت  ـی ـپ در   کــه 
ــد  ــوار بـاشــ ــد دشـ پیري گر رســ  بـه 

 

 )575(ب
 )576(ب

 اهمیت کسب دانش و هنر-  
 : میکند  تأکید  چشمیپاك  و  پاکدامنی  و  دانش  و  علم  کسب  بر  فرزند  به  نصیحت  قالب  در  جوشقانی

ــو ــا  هــم  ت     کــوش  هــنــر  در  مــیــتــوانــی  ت
هــنــرفــن و  ــنــج  هــنــرســ و   هــنــرکــوش 

 

خـطـرکـوش   نـبـود  بـیـهـنـر  مـرد   کــه 
پـاك ــد  بـاشــ پـاکـدامن کـه  و  ــم   چشـ

 

 )532(ب
 )534(ب

خداوند، به مدح رسول اکرم (ص) میپردازد و او   با ابتداي منظومۀ وامق و عذرا پس از مناجاتجوشقانی در   مدح: 
که از دین او عرب به ارجمندي رسید:    )146«محمد پادشاه تخت لوالك» (برا پادشاه تخت لوالك معرفی میکند:  

 ).160«ز دین او عرب را ارجمندي» (ب
مدح پیامبر و قبل از مدح امیرالمؤمنین قرار گرفته است. شاعر  در این منظومه مدح حضرت مهدي (عج) پس از  

 در این ابیات آن حضرت را راحت جانها و قوّت روانها معرفی میکند و در آرزوي ظهور ایشان است: 
ــی ــام  زه ــو  ن ــش  ت ــخ ــب ــت ــا  راح ــه ــان                       ج

ــیــده ــه  جــان  رسـ ــب  ب ــاقــت   از  ل ی ـــت  اشـ
 

 روانــهــا   قــوت  و  قــوّت  حــدیــث 
ــرون ــا  ب ــرم ــم  کــه  ف ــراقــت  از  مــردی        ف

 

 )262(ب
 )263(ب

)، «حصار دین احمد ذوالفقارش»  294پس از آن امام علی (ع) را مدح میکند. «غبار شرك شست از روي دنیا» (ب
 ).297(ب

 در پایان مدایح به سراغ ممدوح خود، شاه عباس صفوي میرود و او را به فریدون و کیخسرو مانند میکند: 



 133/ عذراي شعیب جوشقانیسبک و ساختار مثنوي وامق و 

 

ــر       فـریــدون ــروافســ کـیـخســ و  ــنــد   مســ
 

ــت  ــدال ــشع دروی و  ــر  ــرور  گســـــت  پ
 

 )335(ب

 وصف عشق: از نظر جوشقانی عشق نخستین جلوة حسن است که از ازل تجلّی پیدا کرد:
اســـت  ــن ازل ـخ ــتین جلوه کز حسـ  نخسـ
 به هر ســرچشــمه کانجا حســن رخ شــســت

الی ــق بس ـع ــاس عشـ ــت اسـ ــاس اسـ  اسـ
 

 بســـاط عشـــق از آن یک جلوه آراســـت  
ــت  رُســ زمین  از  گویی  ــق  عشـ  گیــاي 

ــت  چو بـیت اس اسـ ــکین لـب  اهللا زان مشـ
 

 )698(ب
 )699(ب
 )719(ب

این مضامین مذهبی:   ابتداي  امام علی (ع) در  و  نعت خدا و مناجات، مدح رسول (ص)، حضرت مهدي (عج)، 
که در بخش بعد  بیت را به این مضامین دینی اختصاص داده است    400منظومه قرار گرفته و شاعر نزدیک به  

 (ساختار منظومه) بطور مفصل به همراه نمونه ابیات بیان میشود. 
 ساختار منظومۀ وامق و عذرا 

) حمد و 1بندي ساختار مشابهی دارند. ذوالفقاري این موارد را چنین برمیشمارد:  ها از نظر فصلبیشتر منظومه 
) ستایش  5تألیف منظومه؛    ) سبب4خلفا؛    یا  امانام  ) مدح3) نعت پیامبر و معراجنامه؛  2ستایش خداوند دارد؛  

  فارسی،  ادب  عاشقانۀ  ) انجام کتاب (یکصد منظومه 7) متن داستان؛  6سخن، نصیحت، عذرانگیزي در نظم کتاب؛  
از  ). منظومۀ وامق و عذراي جوشقانی نیز همچون بسیاري از منظومه 37-35ذوالفقاري: صص هاي غنایی دیگر 

 است: ساختار زیر تشکیل شده  
بیت    145حمد و ستایش خداوند: منظومه با مناجات و رازونیاز با خداوند باریتعالی آغاز میشود. جوشقانی حدود  

 در این زمینه میسراید که از آن جمله است:  
 بــگشـــــاي   اســـــرار  مــخــزن  الــهــی

ــداز  ــران ــوه گ ــرم  ــک ف ــر  ــح ب ــردد  گ ــو   چ
 

 بــنــمــاي   انــوار  مــطــلــع  فــروغ 
ــداز    ــران ب ــی  ــن ــع م ــرة  ــه چ از  ــاب  ــق  ن

 

 )1ب(
 )4(ب

بیت به نعت و منقبت پیامبر (ص) میپردازد (ر.ك:    22نامه: جوشقانی در این منظومه طی  نعت پیامبر و معراج 
 ).  168-146منظومۀ وامق و عذرا، جوشقانی: ب

ــوالك  ل ــت  ــخ ت ــادشـــــاه  پ ــد  ــم ــح  م
ــش         ــن ــی ب چشــــم  ــراغ  چ روشــــن   ازو 

 

الك   اـف ش  چـوگــاـن خـم  در  ی  وـی ـگ  چـو 
ــش  ــن ــری آف او  ــی  هســــت ــل  ــی ــف  ط

 

 )146ب(
 )147ب(

اعر در حدود   ت که ـش اختاري این منظومه اـس به   261تا بیت    169بیت از بیت   92معراجیه از دیگر ویژگیهاي ـس
 وصف معراج پیامبر (ص) پرداخته است.  

ــن  روشــ روز  چـون  ــبـی  شــ اهللا   تـعــالـی 
ــراج                  ــع م ــرآراي  ــری ســ آن  ــب  شــ آن   در 

مـلــک  آن  کـرد  فـلــک  آهـنــگ   خـوي       چـو 
 

ــور  ن در  ــو  چ ــم  ــال ع ــنازو  ــلشــ گ  وز 
ــاج   ت را  راج  ـع ـم او  ن  ـی ـل ـع ـن ــد  شــ  کــه 

روي    ر  ـب ـیخــت  ـب ـحنــت  ـم رد  ـگ را  ن  ـی  زـم
 

 )169ب(
 )177ب(
 )202ب(

  نعت  خدا،  حمد  و  نام  با  منظومه  که  است  آن   بر  هاي روایی بویژه در مثنویها «سنتمعموالً در منظومهامامان:    مدح
  نعت   و  خدا  حمد  از  پس  باشد،  شیعه  سراینده  اگر  و  میشود  شروع  زمان  پادشاه  مدح  و  خلفا  مدح  معراج،  پیامبر،
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 ســاختارشــکنی  که شــاعري  آیدمی  پیش   کمتر.  آوردمی  (ع) را  ائمه  مدح  غالبا   و  علی  حضـــرت  منقبت  پیامبر،
 ). 85قاجار، نظري و سیف: س  عصر  در  شیعی  روایی  مثنویهاي  محتوایی  و  ساختاري  کند» (تحلیل

  از   بعد   خود  آثار  در  شیعه شاعران  که  است صفوي  عصر  ادبیات  در  دینی  شــاخص شخصیتهاي  از) عج(  زمان  امام
جوشقانی بعنوان    .میشود  نیز دیده  جوشقانی  مثنوي  در  شیوه  این.  میپردازند  حضرت  آن  مدح  به  ،)ع(  امامان  ستودن

میپردازد و ابیاتی را در مدح امام مهدي (عج) و امام علی (ع)    یک شاعر شیعی بعد از نعت رسول به مدح ائمه (ع)
میسراید. با این تفاوت که او ابتدا امام دوازدهم را میستاید و خواستار ظهور آن حضرت است. سپس به مدح امام  

  26جوشقانی به آن امام غائب است. ابیات مربوط به مدح امام زمان حدود  دهندة ارادتاول میپردازد و این نشان 
 ادامه مییابد:   288آغاز و تا بیت    266بیت از شمارة  

ــیــد  خـورشــ چـو  روي  از  ع  رـق ـب کـن  راـف  ـب
ــدد ــن ب ــاو  گ ــر  ب ــل  جُ ــال  دجّ ــو  ــگ  ب
ــرودارت ــی گ ــن  ای ســـــر  ــود  ــب ن ــر   وگ

 

یــد   اـم ــم  ــاـیی چشـ ــن روشـ ــد  ــاب ی  کــه 
خـنــدد  ـن خـر  آن  خـود  ش  رـی ر  ـب  دگـر 

ــایــت   ن قــارت ـع ـف ذواـل هــدي  ـم ــه  ب ن   ـک
 

 )284(ب
 )285(ب
 )286(ب

و در آن پس از مرگش علی (ع)    329تا    289بیت به مدح امیرالمؤمنین میپردازد؛ یعنی از بیت    40پس از آن در  
 و آلش را شفیع خود قرار میدهد: 

ــرســــا                      ــرف ــف ک ــغ  ــی ت آب  ــز  ک ــی  ــل  ع
ــارش                 ــق ــف ذوال ــد  ــم اح ــن  دی  حصـــــار 

ــردا                 ف ــره  ــی ت ــاك  خ ز  ــزم  ــی ــرخ ب ــو   چ
 

ــســــت از روي دنیـا      ــرك شـ  غبـار شـ
ــارش  ک ــدار  ــق م ــدا  خ ــز  ج ــدارد   ن
جــا  هـمــه  م  گـوـی را  و  ـت م  جـوـی را  و   ـت

 

 )290(ب 
 )291ب(

 )   228(ب

 مدح ممدوح 
  111ائمه جوشقانی به مدح پادشاه عهد خود یعنی شاه عباس صفوي میپردازد و آن شاه را در حدود  پس از مدح  

 بیت مدح میکند: 
ــازي  غ ــاس  ــب ع ــان  ــه ج ــاه  ــنشــ ــه  شــ
ر  گــی جـهــاـن و  ــدار  جـهــان و  بـخـش   جـهــاـن

 

تـازي   ــار دین  ــد تیغش حصــ شــ  کـه 
ــر     ــی ــدب ت ــر  ــی پ ــی  جــوان در  ــد  آم  کــه 

 

 )336(ب
 )   337(ب

هاي غنایی موعظۀ فرزند در بخش انتهایی معموالً در منظومه  عذرانگیزي در نظم کتاب:ستایش سخن، نصیحت، و  
الدین محمد میپردازد و از او  ذکر میشود، ولی در منظومۀ جوشقانی پس از مدح ممدوح به نصیحت فرزندش نعیم

  139که این بخش  میخواهد که در همه حال با خداوند و مرید رسول (ص) باشد و به کسب هنر و دانش بپردازد
بیت از منظومه را به خود اختصاص داده است. اندرزهاي شعیب جوشقانی به پسرش یادآور نصایح عنصرالمعالی به  

 فرزندش گیالنشاه است.  
ور   ـن را  ــده  دی اي  ن  اـی نــدم  ـپ ن  ـی خســـــت  ـن

بــاش                      خــدا  بــا  ــی  بــاشـ کــه  حــالی  هر   بــه 
 

خــدا دور    از  حــال  مــه  ـه ــدر  ان بــاش   ـم
ــد ری ــاش   ـم ب ی  مصــــطــف ی  ـه ـن و  ر   اـم

 

 )451(ب
 )452(ب

جوشقانی بعد از نصیحت فرزند، از علت سرودن داستان وامق و عذرا یاد میکند و سبب نظم تألیف منظومه:    سبب
آن را هاروت فنی و جادوي سخن خود معرفی میکند تا ازطریق شیوایی و شیرین سخنی که در کالم وي وجود  



 135/ عذراي شعیب جوشقانیسبک و ساختار مثنوي وامق و 

 

نامه و  یاز شوند و محبّتناي بسرایم، عاشقان راه عشق از خواندن قصّۀ فرهاد و لیلی و مجنون بینامه دارد، محبّت 
 نامۀ او را بخوانند.  عشق 

ــبّـــت ــامـــهمـــحـ دادم   نـ ــاز  ســـ را   اي 
دل  در  عشـــــق  ــار  ــارخ خ را   کســـــی 

گــیــردمــحــبّــت یــاد  مــن   نــامــۀ 
 

ــی  ب خــون  ــه  دادم ب ــاز  ب خــط  ــمــی   غ
ــل         گ از  ــدش  ــی ام ــل  گ ــد  روی ــود   ب

ــرد ــی گ ــاد  ــره ف ــۀ  ـّ قصــ ــرك  ت ــه   ب
 

 )625(ب
 )626(ب
 )627(ب

هاي غنایی در این بخش سراینده باید به سراغ متن و تنۀ داستان  بندي ساختاري منظومه طبق فصلمتن داستان:  
بیت با یادآوري استادان پیشرو در   17برود، ولی شعیب در ذیل عنوان دریوزة همّت نمودن از بواطن قدسی، طی 

فیق و از استادان پیشین  این کار مانند نظامی، جامی، امیرخسرو، خواجوي کرمانی و هاتفی خرجردي از خداوند تو
 یاري و مدد میجوید:  

ــان  ــزرگ ب ــن  م از  ــر  ــیشــــت پ ــه  ــرچ  اگ
ــرده ک ــی  ــوع ن ــه  ــی             ب ط را  راه  ــن  ای ــد   ان

ــار  ک ــن  ای ــادان  ــت اســ از  ــم  ــواه خ ــدد   م
 

رگــان   ســــت و  اوســـتــادان  ی  ـن ـع ـم ــه   ب
ــوار اســـت کس را رفتن از پی ه دشـ  ـک
ــوار  ــان کـار دشـ آســ بر من گردد   کـه 

 

 )653(ب
 )654(ب
 )669(ب

-671بیت ( 21سرایی وامق و عذرا در سپس وارد تنۀ داستان میشود. در ابتداي داستان از اصل و ریشۀ داستان  
 ) سخن میگوید: 976

ــهـور  ــت مشــ عــذراســ و  وامـق   حــدیــث 
 

ور   مــذـک ــه  ـّ قصــ ن  اـی ــان  زب ر  ـه در  ود   ـب
 

 )671ب(

) و حکایت  751-731) و حکایت مجنون و چشم بستن او از دیدن لیلی (731-698عشق را وصف میکند (ابیات    
) را بیان میکند. شعیب جوشقانی اصل  771-752سؤال کردن مرد بیخبر از محبت از فرهاد درباب صورت شیرین (

نۀ داستان که اصل حوادث این داستان  داستان را با عنوان «در گشودن بوستان این داستان رنگین» آغاز میکند. ت
 ) را دربر میگیرد: 3339-772بیت (  2624در آن رخ میدهد تا انجام و خاتمه حدود  

ــی                      ــان ــاســـــت ب ــث  ــدی ح ــوي  ــرگ ــب  خ
 

ــی   ــوان ــدخ زن در  ــم  ــل ق آرد  ــن  ــی ــن  چ
 

 )772ب(

وخیزهاي عاشقانه و شور عشق و جنون  سرنامه یا عنوان است زیبا و تأثیرگذار است که همگی از اُفت 48و داراي 
 پرده برمیدارد. 
) با عنوان «زیور اختتام یافتن» منظومه را به پایان میرساند و  3395-3340بیت (   55جوشقانی در  انجام کتاب:  

انصاف  میخواهد اگر عیبی در کارش دیدند، عیبها را بپوشانند و از روي  بینان  خواجه شعیب در ابیات پایانی از باریک
 به داوري بپردازند و از خداوند میخواهد این اثر را از آسیب روزگاران مصون بدارد: 

ــق          الی ــام  ن ــده  ــورســـــی ن ــن  ای ــی   پ
ــدار  ــه ــگ ن ــش  ــب آســـــی ز  ــدا  ــداون  خ

 

ــق   مــواف عــذرا  و  وامــق   نــمــودم 
خــار    خلــد  بــدبینــان  ــم  چشـ در   کزان 

 

)     3387(ب
 )   3388(ب

 گیري  نتیجه
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ساختار در منظومۀ غنایی «وامق و عذرا»ي جوشقانی مورد تحلیل و بررسی قرار  در این پژوهش سبک و  
گرفت. در سطح آوایی این منظومه در بحر هزج مسدس مقصور سروده شده است. شاعر با استفاده از انواع  
  هجاهاي قافیه، تنوع ساختمان قافیه، ذوقافیتین و قافیۀ بدیعی (تجنیس و تسجیع)، انواع ردیفهاي فعلی، 

ترصیع و موازنه، موسیقی کناري و درونی    تصدیر،   تکرار،   جناس،   مختلف   غیرفعلی و گروهی و کاربرد انواع 
 شعر و با بکار گرفتن الف اشباع، تخفیف، و تسکین سطح آوایی را افزایش داده است. 

اصطالحات عامیانه، لغات و  هاي زبانهاي دیگر نظیر زبان عربی و ترکی، لغات و  ي کاربرد واژه لغو در سطح  
ترکیبات نجومی، موسیقی و طبی، لغات کهن، کاربرد فراوان انواع ترکیبات بویژه آفرینش ترکیبات نو، بیانگر  

 آگاهی جوشقانی از زبان عربی و دانشهاي مختلف روزگارش است. 
وآوري در فعل،  در سطح نحوي کاربرد انواع «را» بویژه فک اضافه، حذف فعل، ساخت کهن فعل دعایی، ن 

هاي  افعال کهن، همچنین بکار بردن «تو گفتی» و «تو گویی» در معناي شباهت و کاربرد فراوان برخی واژه 
شعیب با بکار بردن    ی ادب   سطح هاي نحوي کالم جوشقانی است. در  خاص در ابتداي مصرعها و... از شاخصه 

استعاره،   و  اغراق، تلمیح و کنایه در خیال انواع تشبیه،  بوده  انتقال احساسات به مخاطب موفق  و  آفرینی 
زیباست،   و  و ساده  به حسی،  موارد تشبیهاتش حسی  اغلب  است. در  تأثیرگذار کرده  و  را جذاب  کالمش 

نشان  بیشتري  تمایل  بلیغ  تشبیه  به  شاعر  فضاي    . است   داده   باوجوداین  و  هوا  و  حال  با  متناسب  شعیب 
بخشد.  داستا  استحکام  کالمش  به  تا  است  برده  بکار  حماسی  مضامین  و  جنگ  توصیف  براي  را  اغراق  ن 

اي  اسطوره  و  مذهبی، تاریخی  قرآنی،  تلمیحات نیز در این منظومه قابل توجه است و شاعر از انواع تلمیحات 
 شده، ساده و تکراري است.  فراوان بهره جسته است، اما کنایات بکارگرفته 

  تواضع   شادباشی،   هاي اخالقی و تعلیمی، دعوت به بر عشق و مضامین عاشقانه، آموزه فکري عالوه در سطح  
اندوزي و  پیران، توجه به دانش   با   مدارا   مهمان،   دربرابر   رویی گشاده   نسبت به زیردستان،   نمودن   بخشش   و 

حماسی  و  مذهبی  مضامین  مدح،  اگرچه    . ست ا   منظومه   این   در   جوشقانی   فکري   ویژگیهاي   از   هنرورزي، 
  خداوند،   و ستایش   ساختار منظومه از سه سطح مقدمه، تنه و انجام، تشکیل شده و با مضامینی چون حمد 

سخن و متن داستان و ... انجام کتاب، پایان    ستایش   عباس،   شاه   مدح   امامان،   مدح   نامه، معراج   و   پیامبر   نعت 
با ساختار  میپذیرد، فصل  این منظومه  از منظومه   مطابقت   هاي غنایی منظومه بندي  و  سرایان پیشین  دارد 

آوري و  آرایی و یا زبان نظیر عنصري و نظامی الگوبرداري کرده است. با وجود اینکه شاعر در مقولۀ صحنه 
دن کلمات و ترکیبات تازه از شاعران پیشین پیروي کرده، به غناي زبان و ادبیات فارسی  همچنین پدید آور 

 و توانمندي خود را به رخ کشیده است.  نیز افزوده  
 

 نویسندگان   مشارکت
  شده   استخراج  آزاد اسالمی واحد قائمشهردانشگاه    در  مصوب  فارسی  ادبیات  و  زبان  دکتري  دوره  رساله  از  مقاله  این

.  اندبوده   مطالعه  این  اصلی  طراح  و  داشته  عهده  بر  را  رساله  این  راهنمایی  ناهید اکبريسرکار خانم دکتر  .  است
آقاي  .  اندداشته   نقش  نهایی  متن  تنظیم  و  هاداده   گردآوري  در  رساله این  پژوهشگر عنوان  بهشهربانو بابایی  سرکار 
  پژوهش   این  مشاور  نقش  تخصصی،  راهنماییهاي  و  هاداده  تحلیل   و   تجزیه  به  کمک  با  نیز  رضا فرصتی جویباريدکتر  

 . است  بوده  پژوهشگرسه    هر  مشارکت  و  تالش  حاصل  مقاله  محتواي  تحلیل  نهایت  در.  کردند  ایفا  را
 قدردانی   و تشکر
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آزاد اسالمی واحد  دانشگاه    پژوهشی  و  آموزشی  مسئوالن  از  را  خود  تشکر  مراتب  میدانند  الزم  خود  بر  نویسندگان

 . نمایند  اعالم  دادند،  یاري  پژوهش  این  کیفی  ارتقاء   و  انجام  در  را  نویسندگان  رساله که  داوران  هیئت  و  قائمشهر

 

 منافع  تعارض

ــندگان ــریه هیچ  در  اثر  این  که  مینمایند  گواهی  مقاله  این  نویس ــیده  چاپ به  خارجی  و  داخلی  نش ــل   و  نرس   حاص

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

  تعارض   گزارش  مســئولیت.  اســت  نگرفته  صــورت تقلبی  و تخلف هیچ  و  شــده  اجرا  اخالقی  مقررات  و  قوانین کلیه

  را   ـشده  ذکر  موارد کلیه  مـسئولیت  ایـشان  و  اـست،  مـسئول  نویـسنده  عهده  به  پژوهش  مالی  حامیان  و  منافع  احتمالی

 .میگیرند  عهده  بر
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