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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

  )بهار ادب(

 

 چکیده:
، از سلیمان قونوی در سال «اآلفاقالعشاق و تحفهسفینج مونس»: نسخج خطی زمینه و هدف

بیت شعر از هفتادوهشت  44455دربردارندۀ  است. این سفینهآوری و كتابت شده ه.ق. جمع 945

های هفتم، هشتم و نهم است. تعدادی از شاعران ونشان یا دمنام در سدهنامشاعر مشهور و كم

یوان نیستند یا دیوان آنها در طول تاریخ مفقود شده است كه در این سفینه این سفینه دارای د

میتوان تعدادی از اشعار آنها را یافت. دو تن از شاعران قرن هشتم، به نامهای محمدعصار تبریزی 

اند. نگارنده این پژوهش سعی دارد ضمن معرفی آنها، ویژدیهای سبکی و میركرمانی، از آن جمله

 ه سطح زبانی، ادبی و فکری بررسی و تحلیل كند.آنان را در س

: شیوۀ پژوهش در این جستار، كیفی و از نوع تحلیل محتواست. اطالعات موردنظر روش مطالعه

ای و سایتهای معتبر اینترنتی استخراج و از طریق ابزار فیش دردآوری شده از منابع كتابخانه

 و ارزیابی قرار درفته است. آمده مورد نقددستاست و اطالعات و آمارهای به

دیوان در سطح زبانی، در موسیقی بیرونی شناسی غزلیات دو شاعر بیدر بررسی سبکها: یافته

و كناری، مطابق با عروض و قافیج متداول شعر فارسی است. در موسیقی درونی، آرایج جناس و 

، ادبی تشبیه مفصل، تفضیلتکرار پركاربرد است كه شاخصج اصلی آن در تکرار واهه است. در سطح 

اضافج تشبیهی و استعاره پربسامد است. در سطح فکری غزلیات آنها دربردیرندۀ مضامین عارفانه 

 و عاشقانه است.

: لغات عربی و كهن فارسی در اشعار دو شاعر بسامد اندكی دارد. زبان آنها ساده و گیرینتیجه

ار و میركرمانی از انواع دونادون صورخیال روان است و به زبان امروزی نزدیکتر است. محمدعص

اند كه بین آنها تشبیه و استعاره بسامد بیشتری دارد. ایجاز در اشعار آنها نمودی ندارد. بهره برده

غزلیاتشان عاشقانه و در وصف معشوق است، اما داهی چاشنی دله و شکایت به آن اضافه میکنند. 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The manuscript of "The Ship of Muns al-
Oshaq and Tohfe al-Afaq" by Suleiman Qonodi in 860 A.H. It has been collected 
and written. This ship contains 11,600 verses of poems by seventy-eight famous 
and little-known or unknown poets in the seventh, eighth and ninth centuries. 
Some of the poets of this ship do not have divans or their divans have been lost 
throughout history, and some of their poems can be found in this ship. Two 
poets of the 8th century, named Mohammad Asar Tabrizi and Mir Kermani, are 
among them. The author of this research tries to introduce them and analyze 
their stylistic features in three linguistic, literary and intellectual levels. 
METHODOLOGY: The research method in this thesis is qualitative and content 
analysis type. The desired information has been extracted from library sources 
and reliable internet sites and collected through the FISH tool, and the obtained 
information and statistics have been criticized and evaluated. 
FINDINGS: In the analysis of the stylistics of the lyrical poetry of two poets, it is 
in line with the common prosody and rhyme of Persian poetry in the external 
and background music. In internal music, the array of puns and repetition is 
widely used, the main characteristic of which is word repetition. At the literary 
level, detailed simile, metaphor, simile, and metaphor are frequent. At the 
intellectual level, their lyrical poems contain mystical and romantic themes. 
CONCLUSION: Arabic and Old Persian words have a low frequency in the poems 
of two poets. Their language is simple and fluent and is closer to today's 
language. Mohammad Asar and Mirkermani have used various types of images, 
among which similes and metaphors are more frequent. There is no brevity in 
their poems. Their lyrics are romantic and describe the beloved, but sometimes 
they add complaints and grievances to it. Some sonnets also have mystical 
thoughts. 
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 مقدمه

های مستحکمی هستند كه نقش مهمی در حفظ های پیشین مانند دنجینههای بازمانده از سدهجُنگها و سفینه

محسوب میشوند. در حقیقت  آثار شاعران و نویسنددان دارند و نیز مآخذی ارزشمند در تصحیح انتقادی متون

ها و جُنگهای ادبی، نمودار مظاهر ذوق لطیف ایرانی است و احیا و تصحیح و معرفی این اشعار موجود در سفینه

آثار، كه با هدف تخلید نام و نشان دروهی از دوینددان شعر فارسی انجام درفته، امری سودمند و پسندیده است. 

های سفینه و در بعضی منابع، واهه4 و معرفی جُنگ، سفینه و بیاض وجود دارد.های مختلفی دربارۀ تعریف دیدداه

اند )صفری اند؛ فقط قدمت سفینه را نسبت به جُنگ، دلیلی بر اصالت سفینه دانستهجُنگ را مترادف به كار برده

نگ پس از مغول ای چینی است. واهۀ جواهه« جُنگ»، كلمات عربی و «سفینه»و « بیاض» (.9-4: 4345آق قلعه،

های دونادون جای دهند، به كار برده و سپس در ایران فراوان دیده میشود و آن را كنایت از كتابی كه در آن دفته

(، اما نظر دهخدا این است كه جُنگ، 6/476: 4336اند )نک: منزوی، دفته« سفینه»آن را به تازی ترجمه كرده، 

ند؛ امیگوید. در ایران، دیوان غزل یک شاعر را سفینه میگفته« جنق»كلمج هندی است و همان است كه ابن بطوطه 

« ندااست برای دیوان اشعار دزیدۀ چندین شاعر به كار برده« سفینه»هندی را كه نیز كه به معنی « جنگ»سپس 

ی بهر حال سفینه و جُنگ كه در لغت به معنی كِشتی هستند، در اصطالح ادبی به كت )دهخدا، مدخل جنگ(. به

« ضبیا»است. )نک: همانجا(؛ آوری شده اطالق میشوند كه در آنها مطالب مختلف خصوصاً اشعار بردزیدۀ شعرا جمع

اند، زمانی كه قطعش بزرگ باشد، هم كه در اصل دفتر بغلی سفیدی بوده كه در آن مطالبی سودمند مینوشته

 مترادف با جُنگ و سفینه است. 

اند، منتخبی از اشعار شعرای پیشین یا معاصر كه غالباً خود نیز اهل شعر و ادب بوده ها،آورنددان این مجموعهدرد

اند. اشتمال بسیاری آوری كرده و به یاددار دذاشتهدیوان، جمعدیوان و صاحبخود را، اعم از دمنام و مشهور و بی

یده نمیشود، بر اهمیت آنها افزوده ها بر اشعاری كه اثری از آنها در جای دیگر و بصورت مستقل داز این مجموعه

های ارزشمندی جهت حفاظت از این اشعار تبدیل كرده است تا در تحقیقات ادبی، ها را به دنجینهو این مجموعه

یمان ای است كه  سلها، سفینهشناسی از منابع ارزشمند باشند. یکی از این مجموعهخصوصاً تاریخ ادبیات و سبک

های خطی، آوری و كتابت كرده است. این سفینه در فهرست نسخهه.ق. درد945سال  قونوی در قرن نهم و در

افتج یضبط شده است. معرفی این سفینه به خاطر اشتمال بر ابیات و غزلیات تازه« االفاقالعشاق و تحفجمونس»

در مقابله و تصحیح فراوان از شاعران مشهور و صاحب دیوان و بدون دیوان و شناسایی شاعران دمنام، و همچنین 

 برخی متون اهمیت بسیار دارد.

 

 سابقۀ پژوهش

شناسی غزلیات محمدعصار تبریزی مقاله و كتابی تا كنون به چاپ نرسیده است. جواد بشری در زمینج سبک

سعی كرده اطالعات مفید و « اشعار نویافته از میركرمانی»ای با عنوان در مقاله آینج میراث( در مجلج 4399)

 توسط« میركرمانی و شیوۀ غزلسرایی او»ای با عنوان ری از اشعار میركرمانی به دست دهد. همچنین مقالهدرخو

 ( در مجلج مطالعات و تحقیقات ادبی به چاپ رسیده است.4155زهره احمدی پوراناری و حمیدرضا خوارزمی )

 بحث و بررسی

عات، قصیدۀ مصنوع رائیه، قطعات و تعدادی رباعی در اصل مشتمل بر قصاید، غزلیات، ترجی« العشاقمونس»سفینج 

های ششم، هفتم، هشتم و نهم مشتمل میشود. نسخج خطی این و مثنوی است، كه بر آثار برخی شاعران سده
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سفینه ابتدا در كتابخانج استانبول نگهداری میشده و در سفری كه محمدعلی تربیت به این شهر داشته، آن را به 

تابخانج شخصی خود نگهداری میکرده است. بعد از مرگ تربیت، این جُنگ یک چند در اختیار ایران آورده و در ك

جفی قرار اهلل مرعشی نسعید نفیسی قرار درفت و بعد از آن معلوم نیست توسط چه كسی وقف كتابخانج بزرگ آیت

نگهداری  5746ه شمارۀ درفته است. در حال حاضر تنها نسخج خطی و منحصربفرد این سفینه در این كتابخانه ب

سطر در دو ستون و یک حاشیه تحریر شده و  61صفحه( و در هر صفحه 146برگ ) 614میشود. این نسخه در 

بیت است. اشعار با جوهر مشکی و نام شاعران در صدر اشعار با رنگ شنگرف نوشته شده است.  44455مشتمل بر 

االحرار جاجرمی است. مونس سفینه، شبیه مونس این»در صفحج اول نسخه، محمدعلی تربیت نوشته است: 

از امرا و دانشمندان بزرگ « سلیمان القونوی»ه.ق. جامع آن  945ه.ق. جمع شده و این در 714]االحرار[ در 

سالطین عثمانی است. در این سفینه قصاید و غزلیات و مقطعات بیشتر از صد نفر از شعرای معروف و دمنام به 

هزار بیت است. در سفر استانبول نصیب من بنده رتب شده، جمع كل ابیات آن قریب به یازدهترتیب حروف الفبا م

(. در حاشیج صفحج دوم این سفینه با خطی كه متفاوت با متن است و به نظر میرسد كاتب آن فرد 4)م :« شد

ه ر چلپی نسبت داده شددیگری غیر از قونوی بوده است، دو بیت از جامی آورده كه به اشتباه به فردوسی و قلند

 است:

 عشق است بس كه در دو جهان جلوه میکند

 سردین سالخوردۀ آن مهتران پیش

 

 داه از لباس شاه ده از كسوت دداست   

 (4بهتر ز ریش و سبلت این مهتران ماست )م:   

 

ی ای از عطار نیشابورقصیدهدر صفحج اول و دوم این سفینه با خط درشت نسخ و با جوهر طالیی در باال و پایین، 

و در صفحج بعد با همان خط نوشته شده: « اآلفاقالعشاق و تحفجانّه من سلیمان و انّه مونس»نوشته شده است: 

ه برگ اول و دوم این سفینه مزیّن ب«. بسم اهلل الرحمن الرحیم كاتبهُ و جامعهُ سلیمان القونوی و ستین و ثمانیه»

 و آوردن اسامی شصت« تمت غزلیات»زیبا و طالیی است. برگ آخر این سفینه با عبارت ای تذهیب و دارای حاشیه

بندی، خاتمه یافته است. حاشیج آخرین برگ و هفت شاعر با خطی غیر خط نسخه، بطور نامرتّب و بدون فهرست

و مابقی  اقی ماندهاین سفینه پاره شده است. در باالی صفحج آخر، كاتب یاداشت كوتاهی نوشته كه قسمتی از آن ب

ای منظوم در اوصاف انواع اشیا و مرغان و اشعار شاعران نامدار قدیم، رساله»كه در حاشیه بوده از بین رفته است: 

المطالب و القواعد و فصول اربعه و ساز و مآل و آمال، كه چندین باب مشتمل دشته چارپا، اعضای محبوب و بعض

(. تعداد ابیات مندرج در 6/615)م:« قدیم برای ]اشتهار[ مفهوم هر باب برآورد... و هر باب را مثالی از ابیات شعرای

 بیت و از هفتادوهشت شاعر است. 44455این سفینه 

 

 معرفی شاعران 

العارفین: ، ریاض671-675از شاعران معاصر خواجو و ناصر بخارایی در قرن هشتم است )نک: لباب الباب:  میركرمانی

 (.4/455، الذریعه: 653الشعرا: ، تذكرۀ644

از سخنوران نامی عهد سلطان اویس ایلکانی بوده و مداح اوست و « الدین حاجی محمدعصار تبریزیشمس»موالنا 

داهی در غزلیات محمد نیز تخلص میکند. موالنا عصار از مشرب تصوف نیز بهرۀ تمام داشته ... موالنا چندین كتاب 

نوشته است و « وافی فی تعداد قوامی»ای به طرز لغت به نام لیف كرده و رسالهدر عروض و قافیه و بدیع تأ

ه.ق. منظوم كرده است. مجموعج دیوان موالنا مشتمل 779دارد كه در شوال سنج « مهر و مشتری»ای به نام منظومه
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 791اریخ وفات وی را بر فنون اشعار از قصاید و غزلیات و مقطعات و رباعیات و غیرذلک بود. مرحوم عباس اقبال ت

 (445/ 4:  4394؛ و بندربن داس، 551و  553: 4365/ ؛ اقبال آشتیانی، 1: 4379است )نک: رازی،  ه.ق دانسته

 شناسی اثرسبک

ه بیان در اینجا ب .از شاعران سبک عراقی هستند« اآلفاقالعشاق و تحفجمونس»اكثر قریب به اتفاق شاعران سفینج 

اقی در آثار دو شاعر منتخب این مجموعه پرداخته میشود: محمدعصار تبریزی و برخی ویژدیهای سبک عر

دیوان هستند كه در این میركرمانی. علت انتخاب این شاعران نخست این است كه این شعرا از جمله شاعرانی بی

هور ی از شاعران مشاست. دوم اینکه ویژدیهای سبکی اشعار بسیارتوجهی از آنان آمده مجموعه، اشعار نویافتج قابل

آمده است و نیازی به از قبیل حافظ، سعدی، مولوی، خواجو، كمال اصفهانی، و سلمان در كتب یا مقاالت مختلف 

ونشان و دمنام این سفینه، كم است و همین باعث نامو سوم اینکه تعداد اشعار برخی شاعران كم تکرار نیست

 آنان ارائه داد. میشود كه نتوان شواهد كافی از ویژدی سبکی

 

 سطح زبانی

زبان شعری شاعران این »ابتدا ویژدیهای نحوی زبان این دو شاعر مورد بررسی قرار میگیرد. ویژگیهای نحوی: 

های پیشین جدیدتر است، كهنگی لفظی و چنددانگی الفاظ كمتر شده است و دوره ]قرن هشتم[ نسبت به دوره

تری تکوین شعر فارسی كاسته شده است و در مجموع زبان شکل تازهاز كاربردهای نحوی كهن در دورۀ رشد و 

های قبل را میتوان در ( اما بقایایی از این كهنگی و ویژدیهای سبکی دوره614: 4377یافته است )غالمرضایی، 

یل در ذذكر است كه به دلیل حجم كم غزلیات میركرمانی، بسیاری از موارد برخی ابیات دید. البته این نکته قابل 

 اشعار او یافت نمیشود.

 نفی و می:« ن»فاصلج بین 

 ( 4/653كن ای دل مسکین من )م:بر محمد رحمتی  /با دل خود تا ببیند حالتم  مینگوییمحمد عصار: 

 استمراری در آخر:« ی»استعمال 

بر سبو سنگ مالمت  زدیآن خسته دل را كی / ای محمد عصار: زین می ادر بر خویشتن میکرد صوفی جرعه

 ( 655)م:/

 در آغاز فعل ماضی:    « ب»كاربرد جزء صرفی 

 بر آب زنددانی بمردیمكه ز تشنگی /  محمد عصار: نفسی بیا بنشین سخنی بگو و بشنو

 (6/636)م: تو به صورتم نگه كن كه سرایرم بدانی/  رنگ بویم گفتغم دل به كس نگویم كه ب

 دنیی و دین كان را خریداری كنم بفروختم/  بارم دهر ام از دیددانمیركرمانی: لعل لبت تا دیده

 «:در»به جای « اندر»كاربرد 

 (  4/645یا رساند از چنین خاک درت را رحمتی )م: /كوی تو  اندرمحمد عصار: داه و بیگه سر كشانم آید 

 «:می»بجای « همی»كاربرد 

 شست كمان آن ابروستكنون فتاده ز  /جست دل به هر دوشه همیمحمد عصار: تو را ادرچه 

 رهی از پشتی زر میکندظاهراً این بی  /دارد به رنج همیروی من در خاک راهش را 

 كاربرد فعلهای پیشوندی

 ( 4/659وجود ز زهّاد خودپرست )م:رندان بی/  انددردذشتهكه بدین  دردذرمحمد عصار: از خویش 
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 دردذرندمگر آن دم كه چو میر از سر جان  /میركرمانی: عشقبازان به وصالت نتوانند رسید 

 حذف شناسج فعل:

 ( 6/665عاجز در عالم مجازی )م: بماندلیک  /محمد عصار: عصّار میزنی دم از عالم حقیقت  

 كاربرد فعل ماضی ساده بجای مضارع التزامی یا اخباری: 

 (4/94)م: نشستای چون خم به كنج میکده در دوشه /محمد عصار: آن را كه بود، با دل صافی ممکنی 

 «مینشیند»یا « باید بنشیند»نشست بجای، در كنج میخانه 

 كاربرد مضارع ساده بجای مضارع اخباری: 

 (4/636عجب است ادر نسوزم چو بر آتشم نشانی )م:/  از من سخنان سوزناكم نیایدمحمد عصار: عجبت 

 حذف فعل به قرینج معنوی: 

 (4/666شکار تو مجمع سحر و ساحری )م:نردس دل/  انی: سنبل مشکبار تو منزل فتنه و بالمیركرم

 (4/659وی جویبار لطف را از لطف سروت آبرو )م:/  محمد عصار: ای دلستان حسن را از حسن رویت رنگ و بو

 كاربرد رای فک اضافه:

 (  4/644روی از حظیرۀ جان در حبس تن بگردی )م:/  دریبان عشقت كشید ورنه رامحمد عصار: عصّار 

 «:برای»به معنی « را»

 (4/645نیفتد زین نکوتر صورتی )م: رادر جهان كس /  محمد عصار: زلف مشکین تو را افتاد با خود صحبتی

 مرا فراق تو اكنون قیامت است و عذاب /میركرمانی: عذاب روز قیامت كشند اهل دناه 

 ل: نشانج مفعو« را»حذف 

 (4/655تیری ز قوس ابرو بر سوی او دشاده )م:/  محمد عصار: دربردرفته چو جان دل هر دهی كه چشمت

 «:به»به معنی « را»

 (4/449دفت كه ای ساده چه سود )م: رارفت در تاب و م/  محمد عصار: دفتمش سود رخ اندر كف پایت عصّار

 ترنده تماشای رخت، هر نفسی تشنهب /دو، چو ز سر بگذشت آب   رامیركرمانی: مردم چشم م

 «:در برابر»به معنی مضادت « با»حرف اضافج 

 كار آسمانی؟ باكی سعی سود كردی /  محمد عصار: جان خواست ناله از من دردم بدو سپردم

 تخفیف فعل:

 (4/653یک لحظه بر بالین من )م: نامدیخود به پرسش /  اممحمد عصار: سالها در بستر درد و غمت جان داده

 «: ب»كاربرد فعل امر بدون حرف 

 كه به جان آمده از نقل تن خویشتنم  /و بستان ز خودم  دهدر ساقیا ساغر می محمد عصار: 

 عشق را هم درد او درمان اوست / كنمیركرمانی: دو طبیب از دفع رنجوری من پرهیز 

 

 ویژگیهای واژگانی )لغوی( 

 است.های بعد متروک شده ها در معنی مخصوی كه بتدریج آن معنیها در دورهكاربرد واهه

 «: دستاخی»در معنی « شوخی»

چه آید غیر خودبینی و خودرایی و خودرویی /  محمدعصار: ادر نردس به چشمت كرد خود را نسبت شوخی

 (4/661)م:

 



 43/ «االفاق العشاق و تحفجسفینه مونس»بررسی اشعار دو شاعر بی دیوان قرن هشتم؛ محمدعصار تبریزی و میركرمانی، بر اساس نسخه خطی 

 

 خیزد كه بسی فتنه از آن برخیزدبرن /نردس شوخ تو آن به كه ز خواب مستی میركرمانی: 
 «:چهره»به معنی « دیدار»

 (4/645پوشی كه با دیدار دارد قربتی )م:آن سیه/  محمد عصار: زآن سویدای دلم شد پیرو خالت، كه اوست

 «:شایسته»به معنی « به جای»

 (4/645خود بود در بر وی آری رحمتی )م: به جایپس /  محمد عصار:  چون دلم آنِ تو شد مگذارش اندر چنگ غم

 «:  بسیار»به معنی « سخت»

 (4/665دل میدهد از این رو جانی به كارسازی )م: /نازک، جان ساختن فدایش  سختمحمد عصار: كاری است 

 «:ب»آمدن تركیبات فارسی بجای قیود عربی با پیشوند 

 (4/445جو مردم مست )همان:عربده بیقیناشد زآنکه ب /محمد عصار: با دلم نیست عجب عربدۀ چشم خوشت 

 تخفیف حروف و كلمات به علت ضرورت وزن: 

 دائم به رسم خدمت، بر پای ایستاده /بوده سركش، لیکن به پیش قدّت  ارچهسرو محمد عصار: 

 تا عشقت بود، جان را نباشد حرمتی ورنه /جان از آن باید مرا كاندر قدم افشانمت 

 ادر این واقع است كو دفتار /برابری میکرد  مه با رخت

 در عهد تو نام بت آزر نبرند      ورنه /پرستان مگر از حسن رخت بیخبرند میركرمانی: بت

 ادرچه جفت بود، شد به دلربایی طاق /تنم كه ابرویش سیمین مهغالم آن 

اند، های سنگین و مهجور عربی بیپروا بودهبرخالف برخی شاعران این قرن كه در استعمال واهه استعمال لغات عربی:

اند و میزان استفاده از لغات و تركیبات عربی در های معمول و متداول عربی استفاده كردهاین دو شاعر از واهه

 اشعارآنها كم است:

، ارتفاع، محمد عصار: خیرالمآب، صوب صواب، غرّه، قاری، فرح، صحیفه، كحل، عذار، قمر، دعوی، الست، نزاع، صداع 

 زراع.

 میركرمانی: حاذق، عالیق، مطابق، عاشق، صانع، لؤلؤ، الجرم، استماع، نقصان، محراب، معنبر، احباب، عذاب.

طح س»: در این قسمت عواملی كه باعث ایجاد موسیقی كالم میشود بررسی میگردد. شمیسا ویژگیهای آوایی

 «موسیقی بیرونی، كناری و درونی تقسیم میکند آوایی را سطح موسیقایی متن مینامد و آن را به سه سطح

 (.644: 4377)شمیسا، 

دهندۀ میزان استفادۀ این موسیقی بیرونی: منظور از موسیقی بیرونی شعر، اوزان عروضی است. جدول ذیل نشان

است و برای بیان  موجد غمی خفیف»این دو شاعر از بحور عروضی است. بیشترین بسامد در بحر رمل است كه 
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(. همانگونه كه میدانیم سالم بودن وزن نیز زمینج 59: 4349)سراج، « اندیشمندانه و سوز و دداز به كار میرود

 آهنگین بودن را در غزل ایجاد میکند.

ای به در این غزلها اغلب بگونه كناری: منظور از موسیقی كناری قافیه و ردیف و برخی تکرارهاست. قافیه موسیقی

ر فارسی ردیف از نعمتهای بزرگ شع»بار معنایی بیت را بر دوش میکشد. بنا به دفتج شفیعی كدكنی كه  كار رفته

« كار میرود است، در صورتی كه بالی جان و احساسات شاعر نباشد و در حق حقیقت برای تکمیل قافیه به

« ادب عصر مغول است ردیف در غزل از ویژدیهای شعر و»(. همانطور كه میدانیم 439: 4379كدكنی، )شفیعی

از كل اشعار.  %65وهفت غزل مردّف است؛ یعنی (. در غزلهای محمدعصار، نُه غزل از سی694:4377)غالمرضایی، 

 مردف است. %65از یازده غزل میركرمانی چهار غزل، 
 

 سطح ادبی
ه بررسی سطح ادبی دهندۀ قدرت او در پروردن معانی ذهنی است. در این بخش بسطح ادبی اشعار هر شاعر، نشان

ترین ادوار شعر دورۀ مغول از نظر شعری یکی از متکامل»های بیانی و بدیعی پرداخته میشود. یعنی همان آرایه

(. در این دوره صنایع 654: 4377)غالمرضایی، « توجه استفارسی است؛ به همین سبب از جهات ادبی نیز قابل 

از این عناصر خیال، تکراری است و بر اساس سنن ادبی صورت درفته بدیعی در شعر رواج تام دارد. ادرچه دروهی 

 دید.است، عناصر ابداعی و جدیدی نیز در آثار این دو شاعر قرن هشتم میتوان 

های تداعی معانی و ابزار هنری و ادبی است كه خود پایج بسیاری از عناصر یکی از اولین راه تشبیهتشبیه: 

ترین راه تفنن در بیان معنی است. آنچه در برخی تشبیهات نخستین و سادهتصویرساز دیگر است. تشبیه 

انگیزی و پروردن معنا كمک میکند، استفاده از دیگر صنایع تأمل است و به خیالمحمدعصار و میركرمانی قابل 

 بالغی و بدیعی به همراه تشبیه است كه بر لطف و تصویرسازی بیت میفزاید: 

 (6/454است )م:ام، زآن روز از چشمم دالب افتاده دیده /ر عارضت چون الله بر برگ سمن محمد عصار: تا عرق ب 
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 45/ «االفاق العشاق و تحفجسفینه مونس»بررسی اشعار دو شاعر بی دیوان قرن هشتم؛ محمدعصار تبریزی و میركرمانی، بر اساس نسخه خطی 

 

فتادن زدایی میشود، بجای آنکه بگوید: ااین تصویر بدیع، تشبیه مركب و معکوس و تفضیل است كه باعث آشنایی

مانند افتادن الله بر برگ الله بر برگ سمن ]مانند[ افتادن عرق بر عارض است، میگوید افتادن عرق بر عارض، 

بر بوی خوش، لطافت برگ الله، شباهت ظاهری الله به های عرق و الله، عالوهشبهسمن است. از سوی دیگر وجه

آورد. سمن نیز واضح است كه استعاره از صورت سفید معشوق است. همحروفی عرق و عارض، قطره را به ذهن می

عالوه بر این در مصراع دوم، ایهام، تشبیه مضمر،كنایه «. روی تو»بگوید  «عارض»، شاعر میتوانست بجای «ر»و « ع»

، استعاره «دالب»است، او عرق را مضمراً به دالب تشبیه كرده، عالوه بر آن و استعاره، بر زیبایی این تشبیه افزوده 

ک از چشم، ایهام تبادر: ریختن اش -6كنایه از متنفر شدن  -4ایهام استخدام: «: از چشم افتادن»از اشک است، و 

 با وجود چشم، چشم را هم به ذهن متبادر میکند.« دیده»

 (4/49مشرب آب حیات و قری خور بر خوان اوست )م:  /میركرمانی: روی خوبش در در مهمان دشاید دور نیست 

و دهان یار را به ها دارای تشبیه مضمر است. روی معشوق را مضمراً به خورشید، این بیت نیز در كنار دیگر آرایه

« مشرب»به معنی در دشودن.  -6به معنی سفره دشودن و  -4آب حیات تشبیه كرده است. دشاید: ایهام استخدام: 

، «خوان»نیز به قرینج « قری»را به ذهن متبادر میکند. « مشربه»ایهام تبادر دارد و « خوان»با توجه به قرینج 

نیز كنایه از عاشق است. همحروفی بین، خور، خوان، مهمان، خوان،  «مهمان»قری نان را به ذهن متبادر میکند. 

 روی، خوب، دور وجود دارد.

ای از تشبیه آورده میشود و بسامد استفادۀ هر شاعر از در ادامه برای جلودیری از اطالج كالم، از هر شاعر نمونه

 صنایع بالغی در جدولی ذكر میشود.

 تشبیه مفصل
است تا آمد به لب، جانم بدین یک آرزو دیری  /كز لبت چون جام یابم كام دل محمد عصار: آرزویم هست 

 ( 4/659)م:

 (6/96است و پریشان چو خاطر احباب )م:مشوش  /سببی آیدم كه بیمیركرمانی: عجب ز زلف پریشان تو می

 

 تشبیه مجمل

 به هیچ حال نپرسی كه ای ضعیف چه مویی؟ /بتا ز عشق تو عصّار شد ز مویه چو مویی محمد عصار: 

 كی بود ممکن ولی در چشمج حیوان، نمک /میركرمانی: درچه میماند به لعلت، چشمج آب حیات 

 

 تشبیه تفضیل

 ( 4/454كرد و خجل ز عارض و رخسار ما، نشد )م: /محمد عصار: دل را نگو كه دعوی خوبی به پیش ما 

 (6/469كاله فخر كنون بر سپهر میساید )م: /ند كه حسن تو بر آفتاب سایه فکای آن 

 

 تشبیه مضمر

 (6/99خانج چشم مرا در لؤلؤ الال درفت )م: /میركرمانی: هر زمان نقش خیال رستج دندان تو 

 دندان مضمراً به لؤلؤ الال تشبیه شده است. 

 تشبیه مركب و تشبیه تمثیل
 ( 6/94باشد چو الله با دل خونین قدح به دست )م: /محمد عصار: عصّار روز حشر چو سر بر كند ز خاک 
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 (4/96كجا دریز بود مست را ز جام شراب )م: /میركرمانی: مرا شکیب ز مرجان جانفزای تو نیست 

 

 تشبیه مفروق

 (6/91جز صبر و نالج من بر این سماع نیست )م: /محمد عصار: چون دف خمیده قدّم، چون نی نزار و زرد  

 كه چو جام از هوس پخته همه تن دهنم /كه چو خم از شعف خام سراپا شکمم 

 

 تشبیه ملفوف

 (6/43قد نگار و رخ یار سرو و اللج ماست )م: /میركرمانی: ز سرو و اللج  بستان فراغتی داریم 

 

 تشبیه جمع 

 ما نشدكز جان اسیر عارض ]و[ باالی  /ای چو سوسن و چون سرو كس ندید آزادهمحمد عصار:  

 چون آفتاب روشن و چون صبح صادق است /میركرمانی: با روی دلفریب تو دعوی مهر من 

 

 تشبیه بلیغ

 روی، نرویی به هیچ صنوبر قدّشبرِ  /به سرو دفتم ادر راسیتیت روی نماید محمد عصار: 

 آراید سرو قدتكه جوی چشم مرا  /نشان بخت بلندی، از آنچه باالتر 
 [6/499تا سرفرازی جهان چون چرخ زنگاری كنم ] /؟ خورشید رختمیركرمانی: یاربّ كه كی روشن شود چشمم ز 

 [4/449مرا ز یاد لبش پر ز شکّر است مذاق ]/ ، ولی فراق طلعت او زهر قاتل است

 عرصجمراد، دلستان حسن، سنگ مالمت، تیغ ستم، خط، دوی  محمد عصار: راهزن مرگ، مصر فلک، ریحان

وصل، لشکر زلف، جام درد، خلعت عشق، میوۀ جان، باغ دولت، می عشق، سیب ر جفا، دولت بقا، بامالحت، باغ 

 زنخدان، طوطی جان... .

 تا بود بوی سر زلف تو همراه نسیم /كجات یابد سیم  راهزن مرگعاشق از 

 وی كند، دخلدر باغ بقازآن پیش كه  /در فصل دل از جام میم كام برآور 

 میركرمانی:

 دوی ماه، دنج عشق، بادۀ عشق، دوی مراد، خوان حسن، شراب مهر، نمکدان لب، آتش فراق.....

 حُسن را آن به، كه بر عاشق ببخشاید  كه صاحب /مکن در زه!  كمان كیندو در ده!  شراب مهر 

 دالن، بِه ز مسلمانی اوستكفر شوریده / بادۀ عشقنشین، تا نخورد زاهد دوشه

 جهد كن تا ز جهان به در بری دوی مراد /ای نمیدهد جاه جالل مملکت فایده

 

 هانواع استعار

 (6/654)م: دوهر یکدانهدر زآنکه خبر یابد زآن  /محمد عصار: از سبحج صد دانه، زاهد ببرد پیوند 

 استعاره از معشوق. 

 (4/666شکار تو، مجمع سحر و ساحری )م:دل نردس /مشکبار تو منزل فتنه و بال  سنبلمیركرمانی: 

 استعاره از مو و چشم.
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 چو شعر میركرمانی، دل عشّاق برباید /، به هنگام دُرافشانی ماه كنعانیلب آن 

 استعاره از معشوق

 (6/455كو نیز بر جمال تو چون میر عاشق است )م: /زند  نفس آتشینخورشید از آن سبب 

 های داغ خورشید است.استعارۀ تبعیه از تابیدن اشعه« نفس آتشین زدن خورشید»

 

 استعارۀ مکنیه

 درچید دامن همّتكز خیالت دو جهان  /سرفرازی ز دریبان بقا سر بركرد محمد عصار: 

 ادر به آب تبّرا ز غیر دست نشویی /تو نقشی از آن نگار نگیرد  كف مراد

 خود بود در بر وی آری رحمتیپس به جای  / چنگ غمچون دلم آنِ تو شد مگذارش اندر 

 را در عنبر سارا درفت دامن خورشید /زند، در عاشقان میركرمانی: زلف خوشبوی تو تا آتش 

 صبح، پای صبر، چشم بخت، روی مشک، صورت حسن.محمد عصار: غرّۀ 

 میركرمانی: كنج وصال، دامن خورشید.

 

 كنایه 
 ( 6/647سروپا كرد )م:چو خودم بی دردونفریاد كه  /ز پیت در نرود پای  به سر آیدمحمد عصار: دفتم 

 به سرآمدن: كنایه از با عجله آمدن، دردون: كنایج موصوف از آسمان.

 (   4/666)م: بست میان به چاكریدشت مطیع امر تو  /میركرمانی: سرو میان خلق از آن سیر بود كه روز و شب 

 عرفت سِّر خالق استرویت دلیل م   /چون صانع است خالت نشان قدرت بی

ست. ا : این صنعت بدیعی در كنار دیگر صنایع بالغی، لطف خاصی به اشعار محمد عصار بخشیدهحسن تعلیل

 ای از هر شاعر در ذیل آورده میشود. نمونه

 كو نیز بر جمال تو چون میر عاشق است    /میركرمانی: خورشید از آن سبب نفس آتشین زند 

 

 پارادوكس
 (     4/655)م: روی سادهسخترو شکسته دشته آن زآن /محمد عصار: آیینه با عذارت، خود را كند برابر 

 ، به هیچش نخرم رایگان نیز دران است /دادم، دفت: جان به یک بوسه به لعل تو همی

 (6/475:ک )مزآن سبب دفتم كه در لعلت بود پنهان نم /میركرمانی: لعل شیرینت به شور انگیختن مشهور شد 

 

 ایهام
 ( 4/449)م:رود هركه بر وی به صفا بگذرد آن زیبا  /محمد عصار: باشد از آب روان باغ بقایش سرسبز 

 ی معشوق عزیز6ی به معنی رودخانه 4رود: 

 روزدارم ز چنان شب، به چنین روز فکند /نمیدانستم  قدرچون شب وصل تو را 

 قدر و منزلت -6شب قدر -4قدر: 

 ( 4/455مذهب شوریددان بیدل شیدا درفت )م: /زلف پریشانت چو میر  شد آشفتجمیركرمانی: هركه 

 ی بیقرار6ی زلف آشفته،   4آشفته:
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 خور بر خوان اوست قریمشرب آب حیات و   /روی خوبش در در مهمان دشاید دور نیست 

 قری نان. -6قری خور،  -4قری: 

 العارفتجاهل
 (4/454است )م:ای بر آفتاب افتاده یا ز ظلمت سایه /است  وتاب افتادهاست كاندر پیچ محمد عصار: بر رخت زلف

 تضمین

 ( 4/477)م:« میروم وز پی حسرت به قفا مینگرم» /محمد عصار: دل و دلدار ز پس، محنت هجران در پیش 

 از سعدی است. مصرع تضمین

 

 تلمیح
 (6/634)م:« لن ترانی»كرد آن دهان كوچک آهنگ  /« ارنی»های محمد عصار: چشمت چو زد ره تو در پرده

 تلمیح به داستان تجلی حضرت حق بر كوه  طور و داستان موسی )ع(.

 شنید« انّی انا اهلل»هر كجا كرد نظر،  /هر كه را دوش دل و جان شنوا شد، چو كلیم 

 ( 94/ 4سر بر كنند صبح قیامت ز خاک پست )م: /الست آنان كه سرخوشند ز  پیمانج 

 (.476اشاره به آیج الست بربکم قالو بلی... . )اعراف /  

 مصر حقیقت كه منش پیرهنم /است در چَهِ نفس، ز اخوان طبیعت مانده 

 ای، ای خسرو شیرین منسنگدل افتاده /، فرهاد دل در فراقت كوه غم تا كی كند

 (6/455افزونتر از حکایت عذرا و وامق است )م: /ای ز عشق من و حسن روی تو میركرمانی: هر نکته

 وجودی نیست در دنیی، كه دنیی را بیاراید  /جز آن مجموعج معنی، كه شد مجنون او لیلی 

 ورنه در عهد تو نام بت آزر نبرند /  پرستان مگر از حسن رخت بیخبرندبت

موسیقی شعر نتیجج تناسبات و هارمونیهایی است كه در محور همنشینی با دیگر عناصر جمله قرار میگیرد. از آنجا 

های تنوع و تکرار در نظام آوایی كه از مقولج موسیقی كه مدار موسیقی بر تنوع و تکرار استوار است، هر كدام از جلوه

شدۀ آن، انواع سجع، جناس و تکرار ی میگیرد و از انواع شناختهبیرونی و كناری نباشد، در حوزۀ موسیقی درونی جا

یاری شناسی بساست كه استواری و انسجام جمالذكرند. این قلمرو موسیقی شعر مهمترین قلمرو موسیقی  قابل

 است.از شاهکارهای ادبی در همین نوع از موسیقی نهفته 

 

 انواع جناس

 جناس تام 
 آیدمی میانكو به لعل و دهر و زر به  /آرد دست از آن می تو كمر میانمحمد عصار: در 

 نهاد، نهادهزار آتش دلسوز در  /غمت كه همدم جان است، دم به دم به دمم 

 ییآهو، آهوبه هر مو سنبلت بر ناف مشک  /كجا دردد معارض مشک با زلفت كه میگیرد 

 به چاكری میانمطیع امر تو، بست دشت  /خلق از آن میر بود كه روز و شب  میانمیركرمانی: میر 

 

 جناس خط
 از هوس پخته همه تن دهنم جامكه چو  /سراپا شکمم  خاممحمد عصار: كه چو خم از شعف 
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 زنم چاکدر هوایت كفن غرقه به خون  / خاکسحر حشر كه چون الله برآیم از 

 تا ز جان شکّر و پسته ]به[ فغان برخیزد /مدار و شکر لعل بریز!  بستهرا  پستهمیركرمانی: 

 

 جناس زاید
 است، افتاده صوب صوابدو بزن كین قصدت از  /ات در بر دلم زد تیری از راه خطا محمد عصار: غمزه

 برخیزد جهاناز دلش، آرزوی هر دو  /برخیزد  جانمیركرمانی: هر كه را نعرۀ شوق تو ز 

 

 جناس حركتی 

 بِستانی بدان قامت ز سرو و نارون انصاف /در خرامی، راستی انصاف كان ساعت  ستانمحمد عصار: به بُ

 كه در نوالج ماست شِکّر شُکریز رشک  /میركرمانی: حسود خون جگر میخورد، حاللش باد 

 

 تکرار واژه
 ( 6/613)م: موییتو تا مقید آن ماهروی سلسله /خالی خویش نیابی  مویی محمد عصار: به هیچ سر

 ما نشد كاربرنیامد و در  كاركز  /ای، روی ما ندید خود شده كارمشغول 

 (6/96)م: عذاباست و  قیامتمرا فراق تو اكنون  /كشند اهل دناه  قیامتروز  عذابمیركرمانی: 

 ، آفت جان خالیق استچشمتبا آنکه  /تو پیوسته دور باد  چشمزخم،  چشماز 

 

 آراییواج

 هزار آتش دلسوز در نهاد، نهاد /محمد عصار: غمت كه همدم جان است، دم به دم به دمم 

 ( 4/467الالی لعل لؤلؤی الالی ما نشد )م: /در چشم كس نبود سرشکی كه تا روان  

 ( 6/664هر كه فرونیاورد سر به سریر سروری )م: /میركرمانی: همت عالیش دهد دولت و تخت جاودان 

 دل، از سر جان برخیزدعاشق سوخته /رشکن شیرینت در هوای لب شکّ

 

 ردالصدر علی العجز
 (4/467دو همچو زلف در سر سودایی ما نشد )م: /محمد عصار: سودای ما چو زلف نورزید هیچ سر 

 بوستان بر سر سرو آمده و سنگ اندر سیم  /سیم در سنگ بود سرو به بستان و تو را   

   (4/44زآنکه دردی نیست در عالم كه چون هجران اوست )م: /ریاد آمدم عیبم مکن میركرمانی: در ز هجرانش به ف

 مرا فراق تو اكنون قیامت است و  عذاب  /عذاب روز قیامت كشند اهل دناه 

 موازنه 

 (6/654بستیم ز نو پیمان با ساغر و پیمانه )م: /محمد عصار: دشتیم چو خم ساكن، در دوشج میخانه 

 (4/666عشق نباخت آن كه را بخت نکرد یاوری )م: /كه را عشق نگشت، همنشین  نداشت آنمیركرمانی: بخت 

 تضاد  

 [   6/474] خشک و ترماست به غمهای تو از  حاصل این /محمد عصار: ناله و اشک مرا همنفس و دلدار است 
 شیدای روی و زلف، جانانی بود روز و شب /هر بتی را كو میان اهل دل، جانی بود 
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 یچاكردشت مطیع امر تو، بست میان به  / روز و شببود كه  میرمیركرمانی: میر میان خلق از آن 

 و خراب مستدشته  هشیارز شوق چشم تو  /زهی ندیده نظیر تو، صبح و دیده به خواب 
 

 جدول بسامد صنایع بیانی و بالغی اشعار محمد عصار و میركرمانی

 
 نام شاعر

 

انواع 

 تشبیه

 

انواع 

 استعاره

 

 كنایه

 

 تشخیص

اضافه 

 استعاری

 

 اضافه

 تشبیهی

 35 46 69 36 35 445 محمد عصار

 46 3 6 4 66 67 میركرمانی

 

انواع  جناس نام شاعر

 تکرار

انواع  پارادوكس موازنه

 ایهام

حسن 

 تعلیل

تجاهل  تضمین

 العارف

 6 6 41 63 1 44 34 49 محمد عصار

 5 5 3 9 6 1 44 63 میركرمانی

 

 سطح فکری 
بر عشق كه موتیف و درونمایج فکری شاعران محسوب میشود، قرن رواج غزلهای عارفانه قرن هفتم و هشتم، عالوه 

(. 444: 4397)شفیعی كدكنی، « عرفان در محور عمودی خیال قرار میگیرد»نیز است. به دفتج شفیعی كدكنی 

پور، آمدند )وزیناور بنا شد كه هزاران نفر در آنها درد میهای بسیاری در ایران و ممالک مجدر این دو قرن، خانقاه

 «اخالق ویژۀ عرفانی»(. در سایج عرفان افکار و اشعار شاعران رنگ و بوی عرفانی درفت، چنانکه از آن به 79: 4371

های (. با این وصف دو شاعر مورد بررسی در این پژوهش نیز از افکار و اندیشه345: 4391یاد میشود )صبور، 

 های عرفانی و عاشقانه است. وی عشق مجازینمایج اشعار میركرمانی تلفیقی از اندیشهاند. دروعرفانی بیبهره نمانده

را پلی به سوی عشق الهی میداند. وصف معشوق و توصیف حالتهای عاشقانه از ویژدیهای غزلهای عارفانه و عاشقانج 

 غزلیاتش خودنمایی میکند كه به مواردی از آنها اشاره میشود.بر عشق، موضوعات دیگری نیز در اوست. عالوه 

 رویت دلیل معرفت سّر خالق است  /چون صانع است خالت نشان قدرت بی

 كنج وصال توست كه باقی عالیق است /معرفت  از كل كائنات  مقصود اهل

 اعتباری دنیا: بی

 دوی مراد جهد كن تا ز جهان به در بری /ای نمیدهد جاه  جالل مملکت فایده

 بگذرد و نماند این سلطنت و توانگری /دولت سرمدی ]بود[ تا بودت تمتّعی 

 شکایت از روزدار

 كنون خروش نی و صوت چنگ نالج ماست /ای ادر كردیم ز دست جور فلک ناله

 ست.ا و آرزوی دیدار سخن دفته هجران: میركرمانی در اغلب غزلیاتش از عشق و مضامین همیشگی آن یعنی فراق

 برآر كام دل من ز شکّرین عنّاب /بیا بیا كه مرا در غمت جگر خون شد 

 زانکه دردی نیست در عالم، كه چون هجران اوست /در ز هجرانش به فریاد آمدم عیبم مکن 



 74/ «االفاق العشاق و تحفجسفینه مونس»بررسی اشعار دو شاعر بی دیوان قرن هشتم؛ محمدعصار تبریزی و میركرمانی، بر اساس نسخه خطی 

 

 است به تقریر قصّج عشّاقچه حاجت  /مپرس حال دل عاشقان ز درد فراق 

. بهره نیستصار، عشق، سوز و دداز و بیوفایی معشوق است؛ ادرچه از تفکر عارفانه نیز بیمحور فکری محمد ع

برخی غزلیات او از عالقه و توجه به عرفان حکایت میکند. غزلیاتش سرشار از موضوعات دونادون است كه به 

 مواردی از آنها اشاره میشود.

 زهدستیزی و مبارزه با ریا

 (6/645جام در كف بر سر بازار میباید شدن )م: /وار ایی، اللهچون بنفشه تا كی از زهد ری

 وجود، ز زهّاد خودپرسترندان بی /اند از خویش دردذر كه بدین دردذشته
 هجران 

 رباید و بر چرخ میبردكاهم همی /ام آنچنان ضعیف از درد هجر تو شده

 ادر چنانک بمانم چنین یقین كه نمانم /ز دست هجر تو ای جان رسید كار به جانم 

 دله و شکایت از روزدار 

 كز كام دلم، باز به ناكام جدا كرد /دیدی كه فلک با من مسکین چه جفا كرد 
 تضاد عقل با عشق

 رفت بر باد آبروی و عقل و هوش و دین من /عشق رویت تا زد آتش در دل مسکین من 
  عاشقی چون دشت از بخت جوان آئین من /یر بعد از آن بیزار دشتم من ز دین و عقل پ

 

 گیرینتیجه
 با بررسی دقیق غزلهای محمد عصار و میركرمانی پیرامون سبک اشعار، نتایج ذیل حاصل شد:

از نظر زبانی زبان هر دو شاعر ساده و روان و به دور از هر نوع پیچیددی است. درصد لغات عربی بسیار كم است. 

آرایی برای غنای و واج از انواع تکرار، جناس در اشعار آنها بسامد كمی دارد. هر دو شاعر اصطالحات نجومی و علمی

اند؛ اما توجه بیشتر آنها به معناست نه لفظ. ایشان از لغات مهجور و كهنج فارسی موسیقی كالمشان سود جسته

ربرد فعلها بجای یکدیگر و انواع را و در قسمت نحوی، كا اند و زبانشان به زبان امروزی نزدیک است.استفاده نکرده

 جابجایی اجزای جمله در ابیات هر دو شاعر دیده میشود. 

یه اند كه تشباز نظر ادبی اشعار هر دو شاعر ساده و به دور از تصنع است. آنها اشعارشان را به انواع تشبیه آراسته

توجه  ه درصد باالی اضافج تشبیهی قابلبلیغ، تفضیل، مضمر، مفصل و اضافج تشبیهی بیشتر به چشم میخورد ك

است. هر دو شاعر درایش بیشتری به استعارۀ مصرحه و اضافج استعاری نشان میدهند. تلمیحات بردرفته از آیات 

لیلی و مجنون( و وامق و عذرا در اشعار دو شاعر  -و قصص قرآنی و داستانهای عاشقانج نظامی )خسرو و شیرین 

ث كنایه، میركرمانی كنایات كمتری نسبت به محمد عصار دارد كه یکی از دالیل آن را خودنمایی میکند. در بح

میتوان كمی غزلیاتش دانست. محمد عصار از كنایات فعل و صفت و موصوف بخوبی بهره برده است و غزلیات خود 

 ت.را با آنها مزین كرده است. ایهام از جمله صنایع ادبی پركاربرد در اشعار هر دو شاعر اس

های اصلی غزلیات عاشقانه است از درونمایه یکی از اصلیترین موضوعات ادب غنایی، عشق است كهاز نظر فکری 

كه غزلیات هر دو شاعر دربردارندۀ این عشق است، چه عشق زمینی چه آسمانی. شاعران شکایت و دلج خود را از 

توجه در اشعار هر دو شاعر این است كه با اینکه قابل نکتج  معشوق با زبان آرام و نرم با مخاطب در میان میگذارند.

اند، از اصطالحات صوفیانه نظیر )پیر، میکده، دیر، صوفی، خرقه، ذكر، سالک و در دوران سبک عراقی به سر برده
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رد ندا در غزلهای شاعران هیچگونه شعری در مدح حاكمان وقت وجود اند.غیره( در غزلیاتشان بندرت استفاده كرده

 این دلیلی بر عدم درباری بودن و عزت نفس شاعران است.  و

 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخالقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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