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 چکیده 

از شاعران قرن دهم است. این مثنوی كه به  «نامی ترمذی»اثر « حُسن و ناز»منظومۀ 

است، دارای اصالتی بلوچی است و در شبه قاره  تقلید از خسرو وشیرین نظامی سروده شده

مشهور است. تنها نسخۀ این منظومه در كتابخانۀ گنج بخش به « سَسی و پنون»به داستان 

 دست آمد، كه تصحیح آن پایان یافته و آماده انتشار است.  

ای نگاشته شده است، ضمن معرفی این اثر ناشناخته، در این مقاله كه به روش كتابخانه

ویژگیهای سبکی نسخه در سه الیۀ زبانی، ادبی و فکری مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته 

استفاده از كلمات كهن و ...، شاعر است. نتایج تحقیق نشان میدهد كه در سطح زبانی، شده

در  را ادامه دهندۀ سبک كهن شاعران قبل از مکتب وقوع و سبک هندی قرار داده است.

ویژگی نسخه، پیوستگی تصاویر در دو محور افقی و عمودی است و در  سطح ادبی، مهمترین

گری نیز در اثر جلوه عارفانهسطح فکری، صرف نظر از مضامین عاشقانه، برخی مضامین 

 میکند. 

 های عاشقانه بلوچی، سبک شناسی.: حُسن و ناز، نامی ترمذی، منظومههاكلید واژه
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Introducing and examining the stylistics of the Balochi poem 

"Beautiful and Cute" The work of "Nami Tirmidhi 

 
Mehdi Sahafian1, Fatemeh Kopa2, Pedram Mirzaei3, Hossein 

Yazdani4 

 
Abstract 

The poem "Good and Cute" by Nami Tirmidhi is one of the poets of 

the tenth century. Written in imitation of Khosrow and Shirin Nezami, this 
Masnavi has a Baluchi origin and is known in the subcontinent as the story 

of Sassi and Pannon. The only version of the system was found in the 

Ganjbakhsh library, which has been completed and is ready for 

publication. 
In this article, which is written in the library method, while introducing 

this unknown work, the stylistic features of the version have been 

evaluated and analyzed in three linguistic, literary and intellectual layers. 
The results show that at the linguistic level, the use of ancient words, etc., 

has made the poet a continuation of the ancient style of the poets before 

the school of occurrence and the Indian style. At the literary level, the most 
important feature of the version is the connection of images in both 

horizontal and vertical axes, and at the intellectual level, apart from 

romantic themes, some mystical themes are also reflected in the work. 
 

Keywords: Beautiful and Cute, Thermal Name, Baluchi Romance Poems, 

Stylistics. 
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 بیان مساله-1
های عاشقانه از موضوعاتی است، كه از ابتدای سرایی به ویژه پرداختن به منظومهداستان 

 حقیقت در های عاشقانه و داستانتوجه به منظومهشعر فارسی دری مورد توجه بوده است. 

 در. داشتند توجه داستانها سرودن و نوشتن به كه است، اسالم از پیش ایرانیان كار دنبالۀ

 استفادۀ شفاهی، مورد یا داشتند مکتوب روایات كه آنها از اعم داستانها، گونه ایناسالمی دورۀ

 گرفت. قرار شاعران

های خطی دریایی از فرهنگ پرمایۀ ایران اسالمی و در حقیقت نسخه» از سوی دیگر،

به  نامۀ ما ایرانیان است. تصحیح متون یازبان و هویتكارنامۀ دانشمندان و نوابغ فارسی

تعبیری تصحیح انتقادی نسخ خطی، در همۀ ادوار و برحسب یک ضرورت فرهنگی در هر 

جامعه و زمان مورد توجه و نظر بوده و در میان ملل مختلف جهان از دوران باستان تاكنون 

كه ها یکی از این نسخه (8 :مایل هروی های احیای متون ؛میزگرد شیوه)« دنبال شده است.

از كاتبی ناشناخته است كه در مركز تحقیقات  "مثنوی حُسن و ناز"انه است، ای عاشقمنظومه

این اثر به تقلید از خسرو و شیرین  ایران و پاكستان )كتابخانۀ گنج بخش( موجود است.

ای است كه در نظامی سروده شده و تا كنون تصحیح نشده است. این اثر منظومۀ عاشقانه

جوار نظر به اینکه بلوچستان هم  مشهور بوده است. "پنّون سَسّی و" نامهایزبان پنجابی به 

شبه قاره است و نیز بخش بزرگـی از جمعیت سرزمین سند را بلوچ ها تشکیل میدهند، 

داستان مذكور در میان بلوچها نیز رواج دارد؛ همچنین بـا توجه به اینکه یکی از دو شخصیت 

ـیچ بلوچسـتان اسـت، عالقـه شاعران بلوچ را اصلی داسـتان ـ پنّون ـ بلـوچ و اهـل شـهر ك

در به نظم درآوردن این داستان دوچندان كرده است. ایـن داسـتان چنـد بـار بـه نظـم 

ها در برخی موارد با روایت در بلـوچی درآمده است و روایت به كاررفته در این منظومه

 (197: جهاندیدهشبه قاره،  نامه فرهنگستان ویژه نامهۀ مجل .) دسترس فارسی متفاوت است

كه تا كنون ناشناخته ، ضمن معرفی كامل این منظومۀ عاشقانهایم تا در این مقاله كوشیده

 را بررسی كنیم.ویژگیهای سبکی آن   تحلیلی -با روش توصیفی ، مانده است

 اهداف و ضرورت تحقیق -1-1
و  لیتحلاست.  حسن و ناز هدف اصلی این مقاله، بررسی ویژگیهای سبکی منظومۀ 

های سخهجزو ناین اثر  اهّمیّت است كه زیجهت حا نیاز ا این منظومه ۀشناسانسبکی بررس

، به عالوه  از آنجائیکه تاكنون تحقیقی در این زمینه انجام خطی گمنام زبان فارسی است

 نشده، انجام این تحقیق ضروری مینماید.

 

 روش تحقیق -1-2
 تحلیلی انجام شده است. -ای و به شیوۀ توصیفیاین مقاله براساس مطالعات كتابخانه

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/358253/%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%ba%d9%81%d9%88%d8%b1_%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%af%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/358253/%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%ba%d9%81%d9%88%d8%b1_%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%af%d9%87
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 تحقیق ۀپیشین-1-3
نسخۀ خطی منظومۀ حسن و ناز )تاكنون منتشر نشده است( یک داستان بلوچی است. 

های خطی مؤلف در  فهرستگان نسخهپیشینۀ نسخه و داستان عاشقانه به شرح ذیل است: 

،از  طبیب( قه.  1019-944)ترمذی سمرقندی،محمد معصوم،» این گونه معرفی شده است:

فهرستگان  «).مفردات صحت. 4. مجربات نامی3. طب نامی2. تاریخ سند1آثار:جمله 

 ( 465: 35ج ،درایتی ،های خطی ایراننسخه

نخست( بیشتر روایی است. آثار به جامانده از آن ، داستانهای  ۀشعر كهن بلوچی) دور» 

و  های كوتاهرا در منظومه رخدادهای مهم تاریخی است كه شاعران آنها  حماسی و عاشقانه یا

 (7: جهاندیده ،ی عاشقانه بلوچیهامنظومه  «)اند.سرودهنیمه بلند، 
در یازده را  ( داستانهای بلوچیمنظومه های عاشقانه بلوچیآقای جهاندیده) در كتاب

 شده كه فصل پنجم به داستان سَسی و پنون اختصاص داده شده است.گزارش فصل 
گویان ثبت است و هیچ برخی دیگر از شاعران نیز تنها نام آنان در شمار یوسف و زلیخا»

بهکری به نام حُسن و ناز. پیر حسام . . .  میر معصوم نامی  نشانی از مثنوی آنان نداریم:

بیت نزد هاشم افندی دیده است. )صدیقی،  4000الدین راشدی نسخۀ خطی آن را شامل 

 ،)یکصد منظومه عاشقانه ادب فارسی(« 80طاهره،داستان سرایی در شبه قاره،ص 
 ( 1129ذوالفقاری:

 و مولف آن « حسن و ناز»معرفی نسخۀ خطی -2

گنج بخش پاكستان میباشد كه در فهرست  ۀكتابخان موجود از این اثر، در ۀتنها نسخ

های های خطی فارسی پاكستان از منزوی و راهنمای فهرست مشترک نسخهمشترک نسخه

های خطی فارسی هفهرست مشترک نسخ) انجم مجید نوشتۀ خطی فارسی پاكستان

 و از سراینده با عنوان نامیموجود است  ( با عنوان حُسن و ناز، نامی109مجید: ، پاكستان

 از آثار وه.ق.(  944-1019) الدین میرمحمد معصوم بن سید صفایی ترمذی، نظامبهکری

 (885 همان:). اشاره میکند و تاریخ سند حُسن و ناز، دیوان نامی به نامی

سید عارف نوشاهی،  ۀنگاشت ،ملی پاكستان ۀهای خطی فارسی موزست نسخهدر فهر

برده نشده است. مصحح از مؤلف  ه.ش. اسمی 1362مركز تحقیقات فارسی ایران و پاكستان 

با توجه به تتبع و و » : این مثنویها را مفقود میداندهمۀ  ،)اثر دیگر مؤلف( تاریخ سند

مثنوی ارزشمند و همچنین سایر  ندیگری از ایادی كه انجام شد نسخۀ یجستجوی ز

 )همان(« به دست نیامد. ،سروده است مثنویهایی كه در تقلید از خمسۀ نظامی

 1/215)صفحه با ممیز  دوكه  ،صفحه است 270مشتمل بر برگ  135، این نسخه

، 11680آباد به شماره گنج بخش، اسالم ۀ. در كتابخانبیت میباشد 3844( و دارای 2/215و
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. مؤلف انجام آن افتادگی دارد آغاز و.ق. است و ه13-12قرن نستعلیق خوش خط و مربوط به 

 .است 12و تاریخ كتابت قرن  اعالم شده است آن ناشناخته

ریخ ۀ تادر مقدمگرچه نسخۀ حسن و ناز، به فردی ناشناس نسبت داده شده است؛ اما 

 الدینسید نظام»مل معرفی شده است: )تنها كتاب چاپ شدۀ مؤلف( وی به طور كامعصومی

 ،و مدفنا ابن سید صفائی الحسینی الترمذی والبکری مسکن محمد معصوم المتخلص به نامی

در بقعۀ بکر كه اآلن به اسم سکهر قدیم مشهور  ه.ق. 944شب دوشنبه تاریخ هفتم رمضان 

تولیت مقبرۀ  اكن بودند وسقندهار ند و در آبا و اجداد او از سادات ترمذ بود. متولد شد ،است

د صفائی به بهکر ی، كه یکی از اولیاءاهلل وقت بوده، داشتند. پدرش میر سرا بابا شیر قلندر

را  وا ]خان[سلطان محمود. جا متوطن شدآن، تحت ظل رعایت سلطان محمود خان ،آمده

بهکر مقرر  االسالمیبه منصب شیخ (ق.ه. 977)المتوفی  الدین هرویشاه قطب نفتاز ربعد 

در  ورده ببه سر  و علمی . میر معصوم مدت اقامت خود را در احمدآباد به شغل نظامیكرد

او قرار مورد انعامات و نوازشات و ر حاضر شده واله دربه خدمت اكبر پادشاه  ه.ق. 998سنۀ 

، میر معصوم شخصی زاهداست.  پادشاه از خدمات حسنۀ او خرسند شده همچنین، گرفت

خوش استوار بود و م و نثر ظخدم و حشم بسیار داشت و در نمند بود. خاوتس وتقی م

 كو(-صفحات حمقدمه:  ،معصومی تاریخ سند معروف به تاریخ)« نوشت.می

با عالمت سؤال به محمد معصوم  لیو ،ناشناخته قید شدهه، ول نسخۀ اصفحنام مؤلف در 

، 19، 10، 9، 4، 2بیت در صفحات  بار و در دوازده 13 . ولی مؤلف،نسبت داده شده است

كه نشان آورده است، را )نامی(  خود تخلص 160و  158، 146، 127)دو بار(، 102، 78، 68

 است.  «یذترم نامی »آن  ۀمیدهد سرایند

 نسخه ویژگیهای-2-1

. )در استدرآمده كتابت  .ق. بهه13-12ۀ سد در و  استنستعلیق خوش  خط این نسخه

مشخصات مندرج در صفحات نسخه آمده است، كه قبال در كتابخانۀ جامع حنفیۀ صدر 

شده است(. فصلهای نسخه با رنگ شنگرف مشخص شده است، تعداد شاهپور نگهداری می

بیت است و به صورت دو ستونه درج شده است. نسخۀ اخیر دارای  15ابیات در هر صفحه 

است و یک ورق از ابتدای ان افتاده است.در پایان تعدادی ای آبی جلد مقوایی، عطف پارچه

از صفحات، كلمۀ نخست صفحۀ بعد آمده است)از آنجایی كه قسمت پایین بیشتر صفحات 

 (اند. وصالی شده، احتمال دارد تعداد زیادی از صفحات دارای این ویژگی بوده

 به دلیل قسمتها برخیو   است رفته بین و وصالی از صحافی مرمت، در قسمتها برخی 

 و شده اشتباه دچار كاتب . در برخی موارد،است شده ناخوانا مركب شدن پخش یا صحافی

در پایان بسیاری از صفحات، كلمۀ نخست صفحۀ است.  منظومه صحیح وزن خالف بر كلمات

 .بعد آمده است
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 ویژگیهای نوشتاری نسخه-2-2
ی از كلمات در متن نسخه عالمت هشت شده است و باالی تعداد "عرضه مقابله"نسخه  -

 كوچکی آمده و در حاشیه اصالح شده است.

ند ـــرح داد ته ش ـــ گذش حال   به او 

 

ند  ته در گشـــاد  (409) 1وزان راز نهف

 

  است. شده نوشته ک صورت به ک و گ -

 نمیشود. نوشته ملفوظ غیر ه -

آید و می غیرملفوظ هاء باشد آن باالی اضافهی یعنی  كوچک همزۀ كه موردی در فقط -

روی هاء غیر ملفوظ ی نکره نیامده است، همچنین ی نکره نمایندۀ ای بوده است)این شیوه 

  ها مرسوم بوده است.(در نسخه

ندیشتتهبه خود  جاه ا لک   كرد آن ف

 

سویش بدین   سان افکنـــــم راهكه گر 

                                   (1820) 

 ه در زیر آن نوشته میشود.ی آخر كلمه با دو نقط -

 شده است.اگر حرف پ كنار حرف یاء گذاشته شود با یک نقطه و به صورت باء نوشته می -

 میشود: نوشته جدا افعال از قبل «به» -

ندی یو پ لش به  حال ین  ب  بــه كــا

 كز صفحۀ خـــاک به بینبه چشم دل 

 

باغ وصــــالش)  یابی بهره از   ( 2876ب

سخۀ چه  پاکسان آورد جمــــع این ن

                                      (32 ) 

 میشود. نوشته جدا كلمه از بعد ضمایر -

ــور آن  شهربه زودی شد چنان معمـ

 

بی اشكــه رفــت آوازۀ   هر خو  در د

                                     (549 ) 

 میشود: نوشته طورهمین ...واند و  ام یهاپسوند -

فت از ید گ ـــ هان خبر پرس  دادخوا

 

ندنالشچرا در   بی ا ین   گنــاهــانا

                                   (569) 

  خوردگیهای موجود در نسخهاشتباهات و خط-2-3

 تکرار یک بیت در انتها و ابتدای دو صفحۀ پشت سرهم:

ـــــوی یار  به بالین شـــد ملک در پهلـ

 

ــم بخت بیدار  ــمش همچو چش  دو چش

                                  (2953 ) 

 :تخفیف چنگل خالف فصاحت جهت وزن شعری-

                                                   
 در متن راز دادند آمده با عالمت تصحیح و در حاشیه اصالح شده است.1 -
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 (  2985باز) چنگلفتاده تیهویی در   كبوتر غافل و شاهین به پرواز

 روی بهی با كوتهی كه هم قافیه شده است و  ایهام به روبهی دارد:

ــه كه او   نیست رو بهیكه ما را چه روز است این ــی نیستسخن كوتـ  را كوتهـ

                                   (2035 ) 

 زبانی سطح-3
به  ،هایی در محور جانشینی زبان استمنظور از برجسته سازی واژگانی، گزینش واژه

برجسته سازی به » مورد كاربرد زبان در یک زمان خاص باشد. ۀخارج از محدود كه ایگونه

ای كه شیوۀ بیان جلب نظر كند، غیرمتعارف باشد و در به گونه ،كارگیری عناصر زبان است

 (. 34: شناسی به ادبیات، صفوی)از زبان «. مقابل خودكاری زبان، غیرخودكاری باشد

 های كهنكاربرد واژه *
اند، این گرایی یا آركائیسم هم یاد كردهكه از آن با تعبیر باستان ،های كهنكاربرد واژه

 ،ها و تركیبها و ساختهایی استفاده كندبرای برجسته سازی كالم خود از واژهاست كه شاعر 

البته شرط وجود ندارد و مخصوص زمانهای گذشته است.  زمان خودكه در زبان فارسی 

زیبایی آن تركبیات كهن، در این است كه در رساندن معنی ومفهوم به شاعر كمک 

دهم میباشد، اما از این كاربردهای كهن خالی  كنند.گرچه مثنوی حُسن و ناز  مربوط به قرن

 نیست.

 تنگچنان ز بس شادی جهـان شد آن

 

ـــــرا ننگ   كه بودش با ملک زین ماجـ

                                    (350 ) 

ـــت از زمین ـــس نه ز بس ش ما  زنگ ز
ــــال  پرسـتاران چو دیدندش چنان حـ

تاب میكرده خویرخ   شــــداش در 
 

ــته   ــیب تیغ گش  ( 154) 1مورچانهنص

ند یده احوال شتتد ـــور   از در و او ش
                                  (1039) 

مۀ خور آب می ـــ تابش چش  شــــدز 
                                   (2700) 

 استفاده شده، اما خالی از آن نیست: عربی كم های اگرچه در این منظومه از واژه

ــــادی زمــانــه در  هفاز آن ش ل  ت
 

ـــفعمر[ رفتــه[بــه    اش بودی تــأس
                                  (2927 ) 

 خــداونــدا بــه جــانم فیض دین بخش
 

 (46)بخش عین الیقیندلم را دیــدۀ  
 

  افعال دو وجهی مانند: گشادن، سوختن *

                                                   
 در معنای زنگ آهن-1
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نهــادنــد ــــدف وارش درآن دریــا   ص
ــــاق  زدن بــرق نــگــه بــر جــان عش

 

سیل خون دریا   شادندزدیده   (32  )گ

نازی  تاق ستتوختنبه  ـــ های مش  دل
 (122)همان:                              

 «گشتن»و « آمدن»مجهول ساختن افعال معلوم با معین فعلهای  *

 (235)همان: « . . .  مانع آمدنرسیدن مادر پیر به آن تندباد شعله بی قراری و »

ـــن  كار حس  آماده گشتتتندبه فکر 
 

ند  ـــت باده گش مذاق   به تلخی چون 
 (222)همان:                                

 *كاربرد اعداد: 

ــــرخ   افکنســایه چارمچو شــد بر چـ

 

 داده[ تاج از نعل توســن[به خورشــید 
                                    (120) 

ـــمر ـــق مض  به هر حرفش جهانی عش
 

ـــبح   ـــیـد انور دویمچو در ص  خورش
 (24)همان:                                  

  چون: لختی، سخت كم كاربرد؛قیدهای  *

بود لختیچنین   بــه او در گفتگو 
ــا من در این راه  تو گر یــاری كنی ب

 

 (64  عالج درد او را چــاره جو بود ) 

ختبود میــدان چرخم   كوتــاه ستت
                                      (239) 

  .باز، نظیر: فرو ؛افعال با پیشوندهای كهن  *

ـــرش هرگز  یدس نا كار فرو   به این 

ـــوی قبر  مدبه س بان باز آ ـــتـا  ش

گل  با  ته  یث رف فتباز میحد  گ
 

شوار)  ست د شوار ا  (55  ازو این كار د
شد به طوف كعبۀ جان ) شرف   (261م

 (76  گفت)به ســـر نارفته آن را باز می
 

 سازی*تركیب

زبان رواج دارند.  های مختلف درهای زبانی هستند كه به گونهتركیبها از سازه

 ۀها و ساختن تركیبهای گوناگون به توسعسرایان توانمند گذشته، همواره با آمیزش واژهسخن

اند. آفرینش تركیبهای تازه، به نو شدن زبان شعر كمک زبانی و خلق معانی تازه دست زده

 (163:1383)حسن لی، . كند و اغلب در ایجاز سخن كارساز استمی

 ستتازستتخند ز پیش شـــاه آن مر

ـــیرین و دل  كشبود حلوای من ش

 

 (1166)روان شــد جانب ســرمنزل ناز 

 چشنمتتتک تو خواهی سیر گردی در

                                    (2625) 
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گر او  مزه زنا ــاز غ من از ن  گردد 

 

نداز  ناوک ا ـــرخم  ـــوم ز ابروی س  ش

                                    (2518) 

ـرهكه را   دل كوبسان حرف كزین زه

ــــم دل آتشــین شــد  شــبان را زین الـ

 

ـــوب  ناز پر آش با  فت  ند گ  ( 1170)توا

شیندلش چون اخگــــر   شد آتش ن

                                    (3606) 

 بــهــارش از خــزان غــم در آزار

 

گل  ـــنش شـــده   زعفران زارزار حُس

                                         (3598 ) 

گل نده روی اســــتچو  جانم خ  زار 

 

ــم دارم هنوز   توی استچه غـ  آبم به ج

                                    (2812 ) 

ست ســــوز ا شقان درد و   متــــاع عا

 

ـــوزِ او،   نه س  اســــت فروزدوزخكمی

                                     (1607) 

فتــارِ  گ مردم بــه آن   كوبدلدوان 

 

 (778) به یعقوب كردند از یوســفخبر  

 

 برای غیر جاندار: "او"آوردن ضمیر *
منــا ت كردش  یزی كــه  چ هر   بــه 

 

ــــواهش پیشــش گشــتی او   مهیا ز خـ

                                     (353) 

 به كار بردن فعل منفی به صورت خاص)نه در ابتدای فعل(*
 مرنج از چرخ كاینش عادت و خوســـت

 

ـود    نه نیکوستبه خوبی چرخ زد گر خ

                                    (1340) 

 :شباهت به متون كهن در تلفظ خوش *
 آتـشمـحـبــت در دل هـر یــک زد 

 

سوختی   سوز خویش هر یک   خوشبه 

                                    (2411) 

بی لی دارم بــه  بی د تو خوشتــا  از 

 

ـــر و پــا   تو  آتشدر او جــایی س  از 

                                    (3566) 

 سطح ادبی -4

 تشبیه *
مهمترین نکته در تشبیهات این اثر، بسامد بسیار تشبیهات بلیغ است كه بیشتر در شکل 

 اضافۀ تشبیهی نمود دارد: 
ــــد   خـدنـگ نـاز  چو كردند از دو سو قصد دل و جـان  غمزه پیکـانرا ش

                                   (2400 ) 
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پی زاری یزانز  خ فتــان و   كنــان ا
 

ــــک ابر دیــدهوز   ـــیــل اش  ریزان س
                                  (3312 ) 

ـــق باب عش نت ح جا كه  باشـــد   آن 
 

ــت  ــان ــرب ــه ــر م ــی ب ــدك ــــوزد ان  بس
                                     (988 ) 

من  ین و  ن خو لم  تمد خ نی در  خو
 

می  گون  گر  ختمدهــد ج ب لهــای   گ
                                   (1208) 

ــم ــر ه ــر ب ــوه اب ــوه ك ــاده ك ــت  ف
 

 گردیــده از نم  گران گوی زمیــــــن 
                                     (245) 

 ( 1909)ولی از خنده لب بر نوش دارو/  به زهر آمیخت هر یک تیر ابرو تشبیه مضمر :

 ( 583)آتش زار ابراهیمكنم گل/  چو بر آتش شود دستم قلم كش :تشبیه معکوس

 ( 1693)آلودسان گـرگ یوسف تهمتبه /  مباد آیم چو اخوان بازپس زود تشبیه خیالی :

 (180)   شود بر میخ نعلش چشم انجم/  نهد گر توسن او بر فلک سم تشبیه مشروط:

ضیلی شبیه تف ست: ت صویر دارد این/  این نقــــش مانی وگر گویــــم كه ه  روانیكجا ت
(3476) 

 تشبیهات حروفی: 
ــــدی چون گلبن حــایــل ز اغیــار  ش
ثال عدن تم  نه مجلس از بهشــــت 

 

با هم الم الف وار)  ند  ید  (2558بپیچ
نت بودنش حوری ــــان دالبه ج  وش

                                     (2688) 

ـــمــه و خــال ـــتــه از وس  رخی آراس
ــام ــدش ن ــده ق ــان ــف را دال م  ال

 

 ( 1316به ناخوبیش زلف خم كج دال ) 
 (2389ز سروش را سهی دنبال مانده )

 *استعاره:
 شود: می از انواع استعاره هم استعارۀ مصرحه و اضافۀ استعاری در اثر بیشتر دیده

بر دیــده  ین ژالــهز ا  ریخــتمی خون

 
له نرگسز  گلبه روی   ختمی ال  ری

                                       (421) 

 چو رفت از دیدۀ حُســـن آن شـــکرلب

 

 كوكــببــه روی مــه ز تلخی ریخــت  

                                   (1938 ) 

ین  تم از ا ف من ر یز دلچو  ل یرده  گ

 

ــوش بنشین به عشرت، كام دل، گیر   تو خـ
                                    (3555) 

به ـــنگتو جا كرده  عل در س ـــان ل  س

 

ـــنگهامن از تو   به خون رنگ س  كرده 

                                     (3732) 
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ـــده میسخن می  ریختگفت اشک از دیـ
ــاهكه آیا از چه این  جا خیمـــــه زد ش

ــهــا ــیــداد جــان ــریــب غــمــزه در ب  ف

ــت آتشزبان بگشاد و  ــان ریخـ  از دهـ

 

 (2648)ریختمی مرواریدابر[ دیده [ز  

ـــمان   (1223)  ماهفرود آمد چرا از آس

یده از مژه  دو ها جالدد  ( 2545)جان

شعلۀ آتش زبان ریخــــت ســــر   سرا

                                    (3675) 

 اشــک چشــمش ســرمه رانده نرگسز 

ــغــمــۀ نــوش ــوای گــیــر و دار و ن  ن

 زمــانی رفــت كــآمــد هوش بر جــای

نگ  با نگ[ هر دم از [به  تارچ  رگ 

 بــرون در كــمــربــنــدان درگــاه

سرعت در این كار گلش گفتا  مکـــــن 

 

شانده  سرمه خون دل ف  (951)به جای 

ماغ چرخ   ( 2905)را آورده در جوشد

 ( 1899)صــبر را پایولی بر روی آتش 

لۀ زار نا های نی  ـــ نالش  ( 2008)به 

ماهزده چوب ادب بر   (2902) تارک 

ید  ـــبر آ ـــارچمن را رنگ به ص  رخس

                                (1098   ) 

 *  كنایه 
بر ق ین  نی حــال ا یچ دا ه تش  ف گ  ب

 

ست   صبركز او ه شم در خرمـــــن   آت

                                   (3664 ) 

ــــد اســتاســیران عشــق را   ایوان بلنـ

شود شم نگ  به دورش فتنه هـــــرگز چ

ـــر بزرگی ـــر نهــاده س ـــران از س  س

ــــت ــــت نگردیــده اس  دیوار مرا پس

 

ست   (1619)هزاران پایه از كیوان بلند ا

 (349)فتنه در خواب عدم بودتو گویی 

ــد آیین گرگی ــیران دور ش  (349) ز ش

ـــان میكزین ـــتس  نهد بر بام من دس

                                     (2809) 

ــی ــر ب ــا روماگ ــی  پ ــمره ب ــن ــی ــم  غ

 

ــادی بر زمینمكه    (3441)  ناید پا ز ش

 

ــن  ــت ــه رف ــودیب ــم ــی ن ــاد را پ  ب

 

ــــی می  ــتی گه میگهـ ــاندیخاس  فش

                                   (3403) 

 

 تشخیص:*

بی بر  قرارشهمــه  ــــد  ــاش  قراری ب

 

له  ـــع كارشز مژگان ش ـــت    باری گش

                                    (1296) 

منز عصـــمــت آن نم پــاک دا  چنــا

 

ـــم بر دامن من  مــهكــه    خورده قس

                                   (2585) 
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 از ســبز اطلس شــد قصــب پوش زمین

نه زد جوش ـــی  دل از گرمی درون س

یمــای پ ــاد  عی ب م ج مراه  ه  بــه او 

 از من ای پروانــهحــذر كن یــک دم 

جربیــا  ه كن ای  من  کر كــار   ف

 

 (2907)تو گویی آسمان افکند بر دوش 

شید آتش   (3260)در آغوشبه یاد او ك

 (3514)   شکسته باد را مسمار در پای

ـــق دیوانه از من   ( 880)گریز ای عاش

 دلــم آزار مــن كــنبــه دردت خــوش

                                     (2056) 

 *اغراق
 طلب كرد ابرشــی و برق ســان جســت

 

ــتبر آن آتش به  ــس ــعله بنش ــان ش  س

                                   (1255 ) 

یدن ـــ یک دم در كش به  هان غم   ج

ـــم ـــن او بر فلــک س  نهــد گر توس

ــالــۀ زار  چــو پــیــچــیــدی دلــش از ن

 

یدنز بی  به دوزخ آرم  ( 1002)تابی 

شم انجم  (  180)  شود بر میخ نعلش چ

 وارآمــد فــلــکزمــیــن در چــرخ مــی

                                    (1637) 

جوالن نگــام  ه تران  تن اشـــ ف  بــه ر

بی بشز  فتــاد و تــا بی بــه دل ا  تــا

 

 ( 3181) ســودند بر افالک كوهانهمی 

بش ــــا برد دوزخ حس می  گر  كزان 

                                     (1029) 

 ضرب المثلهای كهن*

می ــــل آن دلــدار   كردچو یــاد وص

 

ندان بودش از درد   جگر در زیر د

 (227)همان:                              

یده   استتت دیوار مرا پستتتنگرد

 

ـــان میكزین  ـــتس  نهد بر بام من دس

 (198)همان:                                

 جنون را خود به دوران ذوفنون استتت

 

 بلی عاشــق شــدن قســم جنون اســت 

 (138)همان:                                

شد در تندخویی  چو خـــــوی خویش 

 

 جتتتوییچو شیر ماده شد در كینه 
                                         (2760) 

ـــن به گلش گل  ید  باره خود نیـا  دو

 

شن  شید نتوان دید رو شب خور  به 
                                           (739) 

ــــد  جهــان را بــاز طرح بوالعجــب ش

ــــل آن دل میچو یــاد وص  كرددار 

 

 2041فرو ننشسته مهر امروز شب شد 

ندان بودش از دردجگر در زیر   د

                                        (3261 ) 
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ین غممنــه ز بر دل تــازه دا  گونــه 

كاین چنین در درد و داغم  چه كردم 

ـــنــگ خفتــه بــا دل تنــگ  تو زیر س

 

 (3355)مده بر باد افستترده چراغم 

هاده چراغم باد بن  ( 3193)به راه 
 مرا دل بی تو همچون شیشه بر سنگ

                                            (3735 ) 

ــردد ز دوران ــم گ ــاج ك ــب ــر دی  اگ

 

مه نتوان  جا  ز نستت ِ عنکبوتی 
                                        (2630) 

حد روم ـــر  تا س مانش ز چین   ز فر

 

سکه بر متتتوم   جهان را حکم او چون 

                                     (155 ) 
ــا ــب ــار زی ــرور ی ــازپ ــت ای ن ــف ــگ  ب

 

 (2507) چه بهتر كور را از چشتتم بینا 

 

 پیوستگی تصویر*
مقصود از پیوستگی تصویر؛ ادامۀ تصویری است كه شاعر از تشبیه، استاره،كنایه و . . . 

در شعر خود آورده است. پیوستگی تصویر، بارزترین ویژگی بیانی این نسخه است. مؤلف از 

بیشتر در مواردی استفاده میکند، كه داستان به نقطۀ اوج یعنی نقطۀ عطف كنش این آرایه، 

(رسیده است. جایی كه شاعر در 58 :ذوالفقاری یکصد منظومه عاشقانه ادب فارسی،داستان)

حال آفریدن تصاویر زیبا برای لحظات سرنوشت ساز اشتیاق عاشق و معشوق برای یافتن 

ایی است. در این مقاله، این تصویر سازی اگر در یک یکدیگر، وصال یا لحظات غمگین جد

بیت باشد، تحت عنوان محور افقی و اگر در چند بیت پشت سر هم باشد با عنوان محور 

  (65 :حسینی وردنجانی ،عمودی بحث میشود. )تداوم تصویر در محور عمودی قصاید خاقانی

عمودی قصاید اوست كه  های سبک شخصی خاقانی تداوم تصویر در محوراز ویژگی یکی»

ب( اظهار  .اندیشگی شاعر به تصویر-ناشی از دو دلیل عمده است: الف( وابستگی عاطفی

 همان(«)فضل و قدرت شاعری مبنی بر ساختن تصاویر متنوع و متداوم از یک واژه یا موتیو. 

در یک شعر تصویرها در » در كتاب بالغت تصویر در بخش پیوستگی تصاویر آمده است:

های در هم پیوستۀ یک زنجیرند، ای پشت سر هم چنان میآیند، كه گویی دانهروند پیوسته

كه از هم گسسته شوند همدیگر را حمایت میکنند و بار احساس شاعر را دوش به بی آن

كالن نماد)تکرار (»143 :فتوحیبالغت تصویر، )« . نندمیکدوش تا پایان شعر منتقل 

شونده(:گاه در یک متن بزرگ مثل كلیات شمس یا دیوان حافظ میبینیم كه یک تصویر یا 

واژه)دریا،می، خرابات، رند(به حدی تکرار میشود، كه احساس خاصی در ما بر 

این تصویر مکرر، جان  میانگیزد،احساسی فراتر از خواندن یک واژۀ معمولی یا یک استعاره.

خواننده را به عالمی ورای ادارک حسی میکشاند. شاعری كه نگرشی خالق دارد، نوعی وحدت 
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هایی از یک تصویر بزرگ به نگاه در كلیۀ تصویرهایش دیده میشود، كه میتوان آنها را خوشه

 (199و  77همان: «)حساب آورد. نگرش واحد در یک تصویر كانونی متمركز است. 

 ویر سازی در محور عمودیتص

تصویر سازی با عشق مجازی و زیباییهای معشوق با توجه به مشرب صوفیانه شاعر از 

ویژگیهای سبکی این منظومه است.شاعر یک تصویر را در چند بیت پشت سر هم هنرمندانه 

 ادامه میدهد:

 استفاده از یک تصویر

 زیباییهای ناز( :با مشبه مژگان)تصویر ناتوانی نقاشان از كشیدن -

گان او كلکش نگـارد ــــان مژ  چه س

 چــو تــیــرانــدازی مــژگــانــش دانــنــد

 

بارد  ـــیر  ـــمش  چنین كز غمزه اش ش

ند) یدن كی توان ـــ مانش را كش  (45ك

 

 با مشبه تیغ)وصفهای غلو آمیز در وصف عدالت اكبر شاه(: -

ـــتیزد تیغش س معــۀ  ل  بــه چرخ ار 

ـــد چون به چنگ آن لمعۀ تیغ  درخش
ــر  ــه ــغ او م ــی ــروغ ت ــانف ــابجــه  ت

 

ــــیــاره ریــزد  ــــا از او س ــــرارآس  ش

ــــایــۀ میغ ز گرمی،  مهر جویــد س

ــــب نور آفتـاب  جهـان را داده در ش

                                        (11) 

 با مشبه لعل لب)تصویر بوسه گرفتن لبها از یکدیگر(:-

ـــنــگبــه لعــل او مکن یــاقوت هم  س

ــم ــان ــر زب ــش ب ــل ــع ــام ل ــر ن  رود گ
ــث  ــعــلــش در حــدی ــنــوازیدو ل  دل

 

ـــنگ  ـــت با س  كه نتوان جان برابر داش

نم نی بســــوزانــد دهــا ی یر  بــه شــــ

بازی کدگر در بوســــه  با ی  شــــده 

                                      (36) 

 با اغراق مضمون صید)در وصف هنرهای معشوق در صید دل حُسن(:

 به صــید انداختن چون شــســت كندی

ـــیــد نخجیر  دو ابرویش بــه گــاه ص
ـــیــد خــانــهچو كردی   تیر او آوازص

 

ـــر طــایر بر فکنــدی  ـــهمش نس  ز س

ـــیــد از غمزه زدی تیر  بــه جــان ص

ــه یر زآشــــیــان  پریــدی نســــر طــا

                                      (102) 

 بامشبه شب)وصف پارادوكسی شب فراق به روز قیامت(:-

ــــام غریبــان ـــبی بی نور چون ش  ش

قیــامــت ـــوار چون روز  بی دش ـــ  ش
فت ـــبی در تیرگی ج  شــــب كور ش

 

ـــبح بی  یه رو همچو ص ـــ بانس ـــی  نص

عالمــت لمــت  ظ یش از   ســــواد رو

تاریکی و تنگی چون دل مور)  (140به 
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 وصف شبی كه ناز در فراق حسن، در بیابان روان میشود: 

ـــرش بود ـــب قیامت بر س  نبود آن ش

ـــتــه بالیی ــــب بخــت برگش  مگو ش

 

ـــینــه دوزخ در برش بود  ـــوز س  ز س

یی گزا  ســــیــه مــار اژدهــای جــان 

 (148)همان:                                

 با مشبه عصمت)حصار و عنان عصمت(:-

ـــتم ـــس با تو نش كه گر  نداری   نه پ
هوســــنــاک یم چشــــم   نــدیــده رو

 

ـــتم  مت من شـــد ز دس ـــ نان عص  ع

صمتم بس، دامن پاک) صار ع  (181  ح

 

 با مشبه هوس)وصف مواجهۀ حُسن و ناز  در باغ(:-

ـــتلم كرد  هوس در خواهش جــان اش
 ز نــاف او كــه بــودی عــیــن گــرداب

 

ـــت و راه گم كرد  ـــبوری رخت بس  ص

 (208  هوس را پا فرو رفت به غرقاب)

 

 با مشبه سرعت سیر)تصویر شکست دادن تیر در تیزی، كنایه از سرعت (: -

جوالن نگــام  ه تران  تن اشـــ ف  بــه ر

نی عنــا هم  برق  ــا  كرده ب  بــه تــک 
ند ـــکســــت تیر كرد  ز بس تیزی ش

 

می  بر ه كوهــانســــودنــد  فالک   ا

ــی ــان ــم زب ــرده ه ــاد ك ــا ب ــه دو ب  ب

ند) باد را زنجیر كرد عت  ـــر  (223ز س

 

با مشبه تنهایی و روی گردانی از مردم)وصف دل كندن ناز از مادر و اطرافیان و به تنهایی -

 راهی بیابان شدن(:

ــــم  ز مــردم روی گــردانــیــد از خش
یۀ خویش  گریزان همچو مهر از ســــا
ـــحرانوردی ــاد در ص ــــده چون ب  ش

 

ـــم  ـــی جز مردم چش  نه همراهش كس

یۀ خویش با همســــا  شــــده بی مهر 

ــاق گــردی ــــان مــهــر در آف ــه س  ب

 (237و236)                              

 به چشم )وصف زمان جان دادن ناز و فرو رفتن در زمین( :با مشبه-

شم شوخی چ شمش  شد ز چ سافر   م
ـــته ـــتم از دور آن مژگان رخت بس  س

 

مت كرده خواب مرگ در  قا ـــم ا  چش

ته ـــ ـــس ـــمش نش  بالی مرگ در چش

 (252و251)همان:                        

 (: با مشبه عقده)گره(و بند)تصویر سد آهنین و سد اسکندر از گره لباس-

ـــتی می قده،دس یک ع هادیبه هر   ن
نش ی عقــدۀ پســــ نوبــت   چو آمــد 

قده  مت ع  گشــــادی ها را میبه حک

ــــ ـــختی دیــد س  د آهنینشبــه س
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 بزد دســـتی و بگســـســـت آن كمربند

 

سد و آن بند ست آن  شک سکندر   چو ا

 (193)همان:                               

 استفاده از چند تصویر
 های مژه، غمزه و كرشمه :با مشبه -

جان شــــد ـــم دزد  ها از تبس  چو لب

ــیرنظر می ــود س  خواســت كز دیدن ش
ـــمه از دو جانب گشـــت خون  ریزكرش

ناز با  مد غمزه  ـــی درآ ـــرگوش  به س

ــب  ــری ــیــداد جــاف ــهــاغــمــزه در ب  ن

 

 مژه جاســـوس و غمزه پاســـبان شـــد 

ـــمشـــیر  مژه غمزه كشـــید و غمزه ش

شد تیز)همان:   (135متاع فتنه را بازار 

ـــحرپرداز نب س جا ـــون از هر دو   فس

ــا  ــه ــان ــالد ج ــژه ج ــده از م  دودی

 (178)همان:                              

 كردن مانند صراحی(:های باده، صراحی و جام)بادۀ لب،سجده بهبا مشبه-

ـــت ـــید و گفتا باده این اس  لبش بوس

ـــیمم داد چون این مژده در گوش  نس
ـــت بنهاد پای دوس به  ـــر   به زاری س

 

ـــت كزین می  ـــکرین اس جانم ش  كام 

باده در جوش  مدم چون   ز شــــادی آ

فتــاد ـــجــده ا ـــراحی وار انــدر س  ص

 (183و182)همان:                       

 نغمۀ می( :-مستی)شعلۀ مستیهای می و با مشبه-

می فرازدچو از  تی  علــۀ مســـ  شـــ

ـــتی ای جان ـــم كه آری مس  ولی ترس

 

 جهان، عصــمت او باشــد بســوزد 

مان به دا چاكم  گل  ندازی چو   در ا

 (186)همان:                              

 های وجود و آیینه:با مشبه -

ست سرابی ا  وجودت در حقیقت چون 

ــد  ــردن ــن ك ــدر ای  دوالبوجــودت ان

 

ــــت  مودار خیــالــت را چو آبی اس  ن

تاب نه عکس كرم شــــب   چو در آیی

 (268)همان:                                

 های شعله و آتش:بهبا مشبه

چه حالش  فت ای بی خبر  ـــیبگ  پرس

خت هان ری بان بگشـــاد و آتش از د  ز
شتازآن گرمی سخن دا  كه حرفش در 

 

ـــی  چه پرس له از آتش  ـــع یث ش  حد

ـــر  ـــراس بان ریختس لۀ آتش ز ـــع  ش

كه آتش در دهن داشـــت نداری   تو پ

 (258و257)همان:                        

 های نثار، بخشش و كابین بستن:با مشبه-

ــــاه در هـر پــا نـهــادن  وز نـثــار ش

تاراجز بس می به   شــــد زر و گوهر 
ــه هــوا مــی  ــــد ب ــد زادنش  مــرواری

خاک ره می با  تاجزمین   گشـــت مح
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می ین  ن نزلچ م حوررفــت تــا   گــه 
ـــد زآن عقد و كابین  چو دلها جمع ش

 

ید او نور ـــ ماه را خورش  كه بخشـــد 

قد پروین نات النعش بســــت آن ع  ب

 (206و205)همان:                        

 با وصف معشوق)تصویرهای مراعات النظیر برای خدمت به معشوق(:

ــــت لزم مس ق هنــگ  ن خود  گر   بود 
پوش چرخ زره  بر  ــــت  گر مــاه اس  ا

بر  گر  نم رویا ك ینــه  ی کس آ  ع
ــام ــــرطــایـر را بـرم ن  اگـر خـود نس

 

ـــت  ـــس  چو ماهی آرمش از زلف در ش

قه در گوش گانش حل ند  كنم چون ب

 اش ســازم ســخن گویبه ســان طوطی

 كــبــوتــروار آرم بــر لــب بــام

                                   (  151) 

  در محور افقی
 است در یک بیت ادامه میدهد: شاعر تصویری هنری را كه برگرفته از باورهای خود

 با مشبه تیر: -

ــــد تــیــر بــالیــم  بــه دیــده گــر رس

 

ــــود آن تــیــر مــیــل تــوتــیــایــم    ش

                                    (159) 

 با كنایه سایه:-

تادی ـــ ـــرو ار س یۀ س ــــا  به زیر س

 

سایه فتادی )  سوی دگر   (162  به آن 

 

 به آتش:با مشبه-

جان را  ـــین  گل آن آتش  خبر كردچو 

 

ثر كرد  ـــعلــه،آن آتش ا  بــه جــان ش

                                   ( 165) 

 مستعار له مهتاب: با-

تاب باده در  تاب در او از  ـــبی مه  ش

 

ـــب دو مهتاب   جهان را داده در یک ش

                                      (192) 

 به قیامت)در مصراع دوم استعاره(:با مشبه-

مت یا نه آن شــــب بود ق  بود بر وی 

 

بود  عجــب  قیــامــت در   ز حــال او 

                                      (198) 

 به چشمه:با مشبه-
 ریختاز آن سرچشمه، دل بیرون همی  ریختچشمه خون همیز چشمش، چشمه

                                       (261) 
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 در دو محور افقی و عمودی

 تصویر را شاعر در یک بیت و بیتهای ادامۀ آن بسط میدهد:یک 

 به چشم:با مشبه-

 و چشــمم را ز تو نورتو چون چشــمی

هانی ـــم من ن ـــد گر از دو چش  چه ش

 

بد دور  ـــم  ـــم ز تو چون چش باش  چرا 

ـــم جـانی  بـه تن دوری، ولی در چش

                                      (175) 

 سطح فکری-5

به علت نوع ادبی منظومه) غنایی( بیشتر مضامین این اثر از نوع عاشقانه هستند، 

 مضامینی مانند: 

 *سکرآوری عشق  
ـــاز مدهوش ـــقم س  چنان از جام عش
ــوش ــان از یاد اویم مست و مدهـ  چنـ

 

 ( 59)كزان مستی كنم هستی فراموش 

 كه تا صبح قیامت نبودم هوش

                                     (1763) 

 نور عشق*
ــــازد ــاد س نور عشـــق، آب نی   جهــا

 

ــــازد  ــل آزاد س ــق ــد ع ــی ــی از ق  دل

                                    (2255) 

شد شــــق هر جا كارگــــر   خدنگ ع

 

ـــان شد و تن بی  ـــر شداثر در جـ  خبـ

                                    (2420) 

 *عشق، عامل پیوند و حیات
ــق این  بندكه بیبود از معجــــــزۀ عش

 

به جان بی  ـــته پیوندكند جان را   رش

                                   (1846 ) 

 مسیحا بین كه عشقش تازه كـــام است

 

ـــده نام است   نه او مرده است كو را زنـ

                                    (1618) 

ـــی كو  ــانی نــداردكس ـــق جــان  عش

 

ــــیــحــا گــر بــود جــانــی نــدارد   مس

                                    (1621) 

مان را ـــ ـــق آس  تتق نوســـازم از عش

 

ـــادروان جهان را  ـــق ش ـــد از عش  كش

                                     (316 ) 

 اتحاد عشق و عاشق و معشوق  *

بریــدی ـــتی ار از خود   بــه او پیوس

ــروزدزســــوز او  ــی ف ــرق ــان ب ــن  چ
یدی  له د یدی، جم ند  ( 4)اگر خود را 

 (62)كه عشق و عاشق و معشوق سوزد
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ـــت جانم ـــق اس ـــتغرق عش  چنان مس

 

 ( 61)كــه از خود تــا تو فرقی نــدانم

 

عارفانۀ قرن دهم، كه ادامۀ عرفان دورۀ خاتم -مؤلف منظومۀ عاشقانه را با افکار صوفیانه

ی كه در ذیل میآید نشان از سبک صوفی منشانۀ او است، در میآمیزد. مواردالشعرا جامی

 میدهد:

 راز وحدت وجود *
حدت در ظهور اســـت هان از نور و  ج

فتــه گر طره جــای در دریــا  ق  چو 

 

 ( 3)اگر خود ســـایه نبود،نور نوراســـت 

ته جاگرف حدت   ( 10)دوی در عین و

 

  عجز آدمی از شناخت خداوند *

 تو و وصف صفاتش این چه حرف است

 

 همـــچون مور دریا بس شگرف استتو  

                                       (78) 

ـــحرا در نگنجــد ـــم مور ص  بــه چش

 

 (43)درون شـــیشـــه دریا ]در[ نگنجد 

 

عارفانۀ قرن دهم، كه ادامۀ عرفان دورۀ خاتم -مؤلف منظومۀ عاشقانه را با افکار صوفیانه

ذیل میآید نشان از سبک صوفی منشانۀ او  الشعرایی جامی است، درمیآمیزد. مواردی كه در

 میدهد:

 *اتحاد عاشق و معشوق 
بریــدی ـــتی ار از خود   بــه او پیوس

 

گر خود را نــدیــدی جملــه دیــدی   ا

                                      (44) 

ــروزد ــرقــی ف ــــوز او چــنــان ب  ز س

 

ســــوزد  شوق  شق و مع شق و عا  كه ع

                                      (886) 

 ( 867)كه از خود تا تو فرقی ندانم   چنان مستغرق عشق است جـانم

 (127)دوی در عین وحدت جا گرفته  چو قطره جای در دریا گرفته

 سرایت عشق*

 ققنوس و چگونگی سوختنش: ، استفاده از اسطورۀبه همه جانداران سرایت عشق

 دورش چو خویشان طیور و وحـــش در

 

ـــان   (3615)همه مجموع با جانی پریش

 

 :وصف بیخودی عشق و نیستی *
ـــان او خراب است ـــت  خوش آن كز عشق جـ  (868)وزان آتش درون او كباب اس
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ــخــواهــد ــادی ن ــــق، آب  خــرابِ عش
شد شــــق هر جا كارگــــر   خدنگ ع

 

ـــت آزادی نخواهد ـــیر دوس  (778) اس

ـــان شد و تن بی ـــر شداثر در جـ  خبـ

                                   (2420) 

 

  آموزیشکایت از زمانه و نکاتی در عبرت*

یی ــا من چرا  تو ای گردون چنین ب

ــــی چند  به تو كج نیســتم با من كجـ
ــــت  جفــا بــا من وفــا بــا دیگران اس
ــــت نیس گرد دلــت  هیچ در   ترحم 

 ریزی غریبــان تنــد و تیزیبــه خون
شعار داد و بیتو را بی ستمهـــــری   ا

ــت ــلی جز درد و غم نیس  نه از تو حاص
ست صد هزار ا سو  شته هر  شت ك  ز نی
ـــتمنــدان  یکی رحمی بــه حــال مس
ــش از یار ــع شکایت گاهـ  ...گه از طالـ
كوكــب تی بــه  ف گ لش  هی درد د  گ

 

ــــایی   دو در بنــدی اگر یــک در گش

ند؟ نت نیســــت پیو تا ـــ با راس  مگر 

مان اســــت ـــ تا آس فا از تو زمین   و

ــــر در آب و   گلت نیســتجوی از مهـ

ـــزی ـــت دستگیری سست خیـ  به وقـ

ــــت  وفــا و مردمی پیش تو عــار اس

ست ستم نی سی غیر   نه پنــــد از تو ك

ــــت هر مــار اس تو ز نوش از  میــد   ا

ــدان ــن ــا دردم ــت ب ــادت ــالف ع  خ

یار ـــ گاه از چرخ س یاره  ـــ  گه از س

ــــب ــا دل ش تی ب ف گ هم راز   گهی 

                                    (2448) 

 زیان  هستی و همراه بودن نوش و نیش و سود و ۀفلسف*
 رو ســرنگون اســتاز آن این چرخ كج

 اگر شادی است با غـــم هم عنان است

ــبــود كــار گــردون را مــداری  چــو ن
ــــادی ـــئــۀ غماش را بینبوده ش  نش

 

ـــر واژگون اســـت  ـــراس كار او س  كه 

ـــش توأمان است  وگر نوش است نیشـ

ــــادی ــــد ش تبــارینبــاش ع  اش را ا

ـــمدو صد زخمش ]  نهان[ در زیر مرهـ

                                   (3226) 

ـــرای محنــتدر این محنــت  انــدوزس

ــت ــه چرخ را این عادت و خوس  همیش

سی حال این خون  خوار مکـــــارچه پر

 ]چو[ قصابی است این دوران بدكیـــش

 ســازی اســت]همیشــه[ پیشــۀ او حیله

ــج ــود[ ك ــردم آزار]ب ــار م ــو م  رو چ

ــازی فلــک زد  دغــا بــاخــت[ ]چــه ب

 

 به شادی نگذرد بر كس یکی روز 

 كه گرداند جدا از دوستان دوست

 كه نبود هیچ جز خـون خوردنش كار

 نگردد یک زمان از عادت خویش

 بازی استمشعبدوار كارش حقه

 حذر زین اژدهای آدمی خوار

 ]مهرم اندر پیشش درانداخت[به ناگه 

                                   (3233) 
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ــروز ــی اف ــت ــی ــون چــرخ گ ــان ــود ق  ب

ـــطرنج بگشــــای ــــۀ ش  نظر بر عرص

 

 كه بعد از انجم آرد خسرو روز 

 كه شه را در صف آخـر بود جـای

                                    (1750) 

 آموزییاد مرگ و عبرت*
كن یــاد مرگ  می از  می د ــا  بیــا ن
 تو پیش از مردن خود یــاد خود كن

كت را  خا خاک و  بادچو گردی   برد 
موییم ب بر خود  فس  ن  بیــا تــا یــک 

 

 به مرگ خویش كن نوحه بنیاد  

 به مرگ خود مبارک باد خود كن

 كه خواهد كرد از تو آن زمان یاد

 خدا رحمت كناد خود بگوییم

                                      (433) 

 درویشی*
 چه خوش گفته اســت آن پیر خردمند

ـــوریــده رایی ـــفتــۀ ش ــــا آش  خوش
ــال است ــا همچو خوابی و خیـ  كه دنیـ

 

 كه با آب زرش باید ]...[ 

 كه قانع شد به دلق و بوریایی

 خیال او به دل بستن حجاب است

                                   (3833) 

 حکایت در حکایت*

های عاشقانه، كه هیچ گونه حکایت در حکایت در آن دیده بر خالف عموم غالب منظومه

 سراینده با توجه به سبک صوفیانۀ خود گریزی به تمثیل زده است : نمیشود،

ید از مجنون دل ریش. . . ـــ  یکی پرس

 

ـــرح ده حال دل خویش   «كه با من ش

                                  (77-80) 

ـــوزش درد ته از س ـــ ـــبی دل خس  ش

ـــقی دور  به طعنش گفت كای از عاش

 

ــالــه  ـــقش ن  ای كرد...ز بی تــابی عش

ــو را ــور ت ــج ــس رن ــف ــوای ن  دارد ه

                                      (113) 

 فرهنگ هندی *اشاراتی به آداب و رسوم و

 معطر كردن كوی و محلۀ معشوق -

قاره یکی از این رسوم، معطر كردن كوی و محلۀ معشوق است كه امروزه نیز در شبه

شمیم سنگ عنبر فام و در تعجب معطر ساختن سپاه حُسن شهر ناز را به »مرسوم است:

ماندن خلق از خاص و عام و خبر یافتن ناز از آن حال و زبانه كشیدن نایرۀ شوق او از التهاب 

 عشق:

یم ی بر حــدیــث حُســــن آ  بیــا تــا 

 دان هـنـگــام تـحـریـردبـیـر نـکـتــه
ـــاه فلک جاه ـــاعت كه آن ش  كه آن س

 به شرح ماجرایش لب گشاییم 

 چنین كرد از زبان خامه تقریر

 قریب آمد به شهر ناز از راه
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ـش ـور از این بی  به آیینی كه شد مذك

ــهر كو  ــو به ش  درآینـــــدكه از هر س
ـــه هر سو مشک  افشانشدند آن جملـ

 افشــان گذر كردســپاه از شــهر مشــک
ــر ــــک ازف ــوی مش ــاری ب ــــی  ز بس
 میان مــــرد و زن این ماجــــرا خاست
چین؟ گر بــادی وزیــد از جــانــب   م

یی گو ــــت  گر گش ی ــاد د  خواص ب

ــاده ــه ــون ن ــگــرگ ــن دی ــی ــک آی ــل  ف

ــوی مشکین گشت كز ناف ــن آهـ  زمیـ

ــاز ــازنین ن  بــه هم گفتنــد نی نی ن

ـــت از آن بوی دماغ ـــت اس  باد پر گش

 

 اجازت كرد شه با لشگر خویـش

 ها را سرگشایندنهانی نافه

 به زیر مشک شد آن شهر پنهان

 ( 1793)دماغ چرخ را بویش خبر كرد

 معطر شد زمین تا چرخ اخضر

 ن همه بو از كجا خاستكه یا رب ای

 آگینكه دوران شد سراسر مشک

 كه بوی مشک بخشد از نکویی

 كه بوی مشک در عالم فتاده

 مشک چین[ در اطراف[پراكنده است 

 نشانه كرده مشکین طرّه را باز

 «تـازد به هـر سویاز آن مستانه می

                                    (1801) 

 )رسم هندیان و عربها(استفاده از خلخال -

ــــت ــــدای یـارۀ دس  ز خلخـال و ص

ــــد بلنــد آوازه خلخــال  بــه رفتن ش

 

ــــت    هـوس دیـوانــه بـود و آرزو مس

نبــال تنــه را ســــر داده د ف جوم   ه

                                   (1934 ) 

 پیماناشاره به جهیزیه و كمک داماد:دست-

ــــت هر دس ب مود  فر یمــانملــک   پ

لعــل و نگــه  گفــت آرنــد آ هر ب  گو
خروار یم و زر بــه  گر آرنــد ســــ  د
ــن را ــزی ــج گ ــن ــد آن گ ــو آوردن  چ

ین كرد ز هیــا  یز آن مــاهم ن  ســــو 

 

ــان  هر جــان ب ــایــد  نچــه ب  بیــارنــد آ

هفــت كشـــور خراج  هر یــک  لی   و

ــار گران ب گردد  ین  ـــیــاری زم  ز بس

ــن را ــی ــدی از وی زم ــردن  ز زر ك

ــاه ــدام درگ ــور خ ــزی در خ ــی ــه  ج

                                 (2920 ) 

شانند تا از نظر - شد، فرد دیگری را به جای او ن شق نبا شوق خواهان عا صورتی كه مع در 

 عاشق بیفتد

لنــدش ب ـــود طبع  ـــركش ش گر س  ا
ــدان ــن ــا و خ ــب ــازی ــم ن ــی آری ــت  ب

ــوخ و طنــــــاز ــانیمش به جای ش  نش
فش را دهــد تــاب ل غول ز مر  کی   ی

ــز   ــی ــد ن ــخــواه ــدشب  رای ارجــمــن

 كه از حُسنش نباشد بهــــره چنــــدان

ناز به صــــد  تاری كنیم او را  ـــ  پرس

ــکــی از غــازه رویــش را دهــد آب  ی
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ــرآرد ــــر ب ــــا را ز روزن س ــمــاش  ت
ــــاه رویش ینــد ش ب تقریــب   بــدین 

 

ـــویی پی دیــدن گمــارد  نظر هر س

ــش ــوای آرزوی ــد از ســـــر ه ــه  ن

                                 (1195 ) 

 گیری نتیجه
پیروی از خسرو و شیرین  بهیک منظومۀ عاشقانۀ ناشناخته است، كه  مثنوی حُسن و ناز

های دیگر، و دارا بودن ویژگیهای سبکی فکری و شده است. پیروی از منظومه سروده نظامی

زبانی در استفاده از كلمات كهن و موارد دیگری كه در این پژوهش آمده، شاعر را ادامه 

  دهندۀ سبک كهن شاعران قبل از مکتب وقوع و سبک هندی قرار داده است.

ز منظر ادبی، صرف نظر از چند تصویر بدیع كه با تشبیهات و استعارات بکر این اثر ا

استفادۀ  ساخته شده است، برجستگی خاصی ندارد ، اما امتیاز خاص اثر از منظر ادبی، 

كه سبب خلق زیباییهای نو است هنرمندانه از پیوستگی تصویر در محور افقی و عمودی، 

مین عاشقانه) كه تکرار مضامین عاشقانه در ادوار در سطح فکری عالوه بر مضا .شده است

است، بعالوه به علت منشاء مختلف هستند( شاعر به چندین مضمون عارفانه نیز اشاره كرده

  این منظومه، برخی آداب و روسوم و فرهنگ هندی نیز به این منظومه راه یافته است.
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