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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: The widest type of literature in Persian
poetry is related to the field of lyricism and the major part of Iranian lyric
literature belongs to love poems. In this article, the stylistics of one of these
works called "Observer and Purpose" of Bafghi's wild work is discussed.
METHODOLOGY: This article is based on library studies and has been done in a
descriptive-analytical manner.
FINDINGS: Masnavi is a romantic observer and refers to the weight of Khosrow
and Shirin Nezami, which tells the story of two Chinese lovers who meet after
years of separation in Egypt. However, all post-Nezami romantic Masnavi are a
kind of imitation of military works; But thanks to the expression, freshness and
simplicity of the language, and especially the burning and melting in the
observer and purpose system, has made this work attractive.
CONCLUSION: Introduction The work has a glorious and heavy language due
to its topics such as human creation, world, etc., but the main text (story) is
soft, simple and pleasant. There is a lot of wild attention to verbal
representations such as repetition, but It is not so much in the use of puns
except in the rhyming rhymes where the words subconsciously have puns
together. The choice of the sea has caused the weight to be appropriate to the
subject matter. Most types of metaphors are sensory to metaphorical,
metaphors are more meticulous, and allusions are more slang and colloquial.
The greatest theme in this system is love, although the lover and the beloved
in this system, despite being masculine; They have pure love of the Platonic
type. After the theme of love, themes such as description, advice and counsel
are also seen in the work, and the hero's hero (observer) war against the rival
has created a special epic color in some parts of the work.
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نشریه علمی سبکشناسی نظم و نثر فارسی
(بهار ادب)
مقاله پژوهشی
بررسی سبکشناسی منظومۀ غنایی «ناظر و منظور» اثر وحشی بافقی
معصومه اسدزاده ،فرهاد فالحتخواه* ،نجیبه هنرور
دروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد خوی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خوی ،ایران.

چکیده:
تاریخ دریافت 67 :اردیبهشت 4155
تاریخ داوری 64 :خرداد 4155
تاریخ اصالح 44 :تیر 4155
تاریخ پذیرش 35 :مرداد 4155
كلمات كلیدی:
وحشی بافقی ،ناظر و منظور،
سبکشناسی ،سطح زبانی،
سطح ادبی ،سطح فکری
* نویسنده مسئول:

زمینه و هدف :وسیعترین نوع ادبی در شعر فارسی ،مربوط به حوزۀ غنایی است و بخش عمدۀ
ادبیات غنایی ایران به منظومههای عاشقانه تعلق دارد .در این مقاله به بررسی سبکشناسی یکی
از این آثار با نام «ناظر و منظور» اثر وحشی بافقی پرداخته میشود.
روش مطالعه :این مقاله براساس مطالعات كتابخانهای و به شیوۀ توصیفی-تحلیلی انجام شده
است.
یافتهها :مثنوی عاشقانج ناظر و منظور بر وزن خسرو و شیرین نظامی است كه داستان دو دلدادۀ
چینی را روایت میکند كه پس از سالها دوری در مصر به یکدیگر میرسند .هرچند تمام مثنویهای
عاشقانج بعد از نظامی ،نوعی نظیره و تقلید از آثار نظامی هستند ،لطف بیان ،طراوت و ساددی
زبان و مخصوصاً سوزودداز موجود در منظومج ناظر و منظور باعث جذابیت این اثر شده است.
نتیجهگیری :مقدمج اثر بعلت پرداختن به موضوعاتی مانند خلقت انسان ،دنیا و ...تا حدی دارای

 farhadfalahatid@gmail.com زبانی فاخر و سنگین است ،اما متن اصلی داستان نرم و ساده و دلنشین است .توجه وحشی به
)+49 96( 64136476 
آرایه های لفظی مانند تکرار زیاد است اما چندان در قید كاربرد جناس نیست؛ مگر در قوافی
كمواج كه ناخودآداه كلمات با هم دارای جناس میشوند .انتخاب بحر هزج باعث تناسب وزن با
موضوع سخن در دیده است .بیشترین نوع تشبیهات حسی به حسی است ،استعارهها بیشتر
مکنیهاند و كنایهها بیشتر عامیانه و محاورهای هستند .بزردترین مضمون موجود در این منظومه
عشق است ،البته عاشق و معشوق در این منظومه با وجود مذكر بودن ،عشقی پاک و بیآالیش و
افالطونی دارند .بعد ا ز مضمون عشق ،مضامینی مانند توصیف و پند و اندرز نیز در اثر دیده میشود.
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مقدمه
یکی از انواع ادبی مهم و جذاب در ادبیات ایران ،مثنویهای داستانی بویژه منظومههای عاشقانه هستند كه غالباً در
قالب مثنوی و به زبان داستانی و روایی نقل دردیدهاند« .داستانسرایی در شعر فارسی از انواعی است كه بسیار
زود مورد توجه شاعران قرار درفت و علت اساسی آن وجود داستانهای عاشقانه در ادبیات پهلوی و سرایت آن به
ادب فارسی بوده است» (تاریخ ادبیات ایران ،رضازادۀ شفق :ی  .)544اوج سرودن داستانهای عاشقانه ،قرن نهم تا
دوزادهم است و هرچند شا عران از ابتکار موضوعات جدید برای داستانهای عاشقانج منظوم خود غافل نبودهاند،
منظومههای غنایی داستانی تا قرن نهم بیشتر تقلید از كار نظامی بوده است.
از منظومههای عاشقانهای كه كمتر در جستارهای ادبی به آن پرداخته شده منظومج ناظر و منظور اثر وحشی بافقی
است« .وی دو منظومه به استقبال از خسرو و شیرین نظامی دارد .یکی منظومج ناظر و منظور در  4544بیت كه
به سال  444هجری ب ایان رسید و دیگری فرهاد و شیرین كه وحشی تنها  4575بیت از آن را به رشتج نظم
كشید» (تاریخ ادبیات در ایران ،صفا ،ج  :5صص .)749-745
در این مقاله ویژدیهای سبکی این منظومج غنایی منظومج مورد بررسی قرار درفته است.
سابقۀ پژوهش
با جستجو در منابع اطالعاتی مشخص شد تاكنون تحقیقی دربارۀ بررسی ویژدیهای سبکی منظومج ناظر و منظور
انجام نشده است و تنها تحقیقات موجود ،حول محور ادبیات داستانی میگردد ،مانند عباسی و هاشمی ( )4341در
مقالج «شکلدیری نهضت پیش رمانتیسم ادبی در شعر فارسی ،با تکیه بر مثنوی ناظر و منظور وحشی بافقی» كه
جایگاه فردیتدرایی را در خوانش وحشی بافقی مورد بررسی قرار دادهاند .ذوالفقاری و امیدی ( )4344در مقالهای
با عنوان «تحلیل عناصر داستان ناظر و منظور وحشی بافقی» به بررسی ساختار منظومه و برخی عناصر داستانی
آن پرداختهاند .محمدی فشاركی و طالیی ( )4341نیز در مقالج «بررسی وجوه مشترک داستانی در منظومههای
مهر و مشتری و ناظر و منظور بر مبنای نظریج بیشمتنیت هرار هنت» با بکاردیری نظریج بیشمتنیت هنت،
مشابهتهای این دو اثر را ارائه دادهاند .همچنین محمودآبادی و باباصفری ( )4344در مقالج «تطبیق عناصر داستان
در دو منظومج عاشقانه :خسرو و شیرین نظامی و ناظر و منظور وحشی بافقی» عناصر داستانی مشترک در این دو
منظومه را بررسی كردهاند.
بحث و بررسی
معرفی وحشی بافقی و منظومۀ ناظر و منظور
موالنا شمس الدین (كمال الدین) محمد وحشی بافقی یکی از شاعران زبردست ایران در دورۀ صفویه است .تولد او
به احتمال زیاد در حدود سال  415ه.ق در بافق یزد (بر سر راه یزد و كرمان) اتفاق افتاد و چون بافق را داه از
اعمال كرمان و داه از یزد در قلم میآوردهاند ،وحشی را داه یزدی و داه كرمانی دفته و نوشتهاند و مرگ او در سال
444ه.ق در یزد بوده است (همان ،ج :1ی  .)335از او حدود  4555بیت برجای مانده است كه شامل قصیده،
ترجیع و تركیببند ،قطعه و رباعی است .همچنین مثنویهای خلد برین ،ناظر و منظور و شیرین و فرهاد از آثار
داستانی اوست كه تحت تأثیر خمسج نظامی سروده شده است .منظومج ناظر و منظور ،با  4544بیت مثنوی غنایی-
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اخالقی بر وزن خسرو و شیرین نظامی است كه حکایت عشق فرزندان پادشاه و وزیری از سرزمین چین است كه
از كودكی بر یکدیگر عاشق میشوند و پس از سالها دوری در مصر به یکدیگر میرسند.
سطح فکری
شاعران ادب فارسی در منظومههای عاشقانه ،دیگر انواع غنایی را نیز وارد ساختهاند؛ موضوعاتی مانند توحید،
معراج ،تغزل ،توصیف ،سودندنامه ،ساقینامه و ...حتی انواع ادبی دیگر مانند حماسه و ادبیات تعلیمی نیز در اكثر
منظومههای عاشقانه دیده میشود و بدین شکل در یک منظومج غنایی ،انواع ادبی مختلف با تلفیقی دل ذیر و بدیع
در یک مجموعه در كنار هم جمع میشوند و شاید یکی از دالیل توفیق و زیبایی این منظومههای عاشقانه همین
نکته باشد .وحشی بافقی نیز در منظومج ناظر و منظور ،قبل از شروع داستان ،در بخش مقدمج اثرش ،پس از
تحمیدیه ای بلند و ابیاتی در طلب رستگاری از حضرت باری ،نعت پیامبر و توصیف معراج و مدح علی (ع) ،به
توصیف خلقت انسان و كرۀ خاكی و آسمان و ثوابت و سیارات و خورشید و ماه و فلک ،امهات اربعه ،موالید ثالثه،
نه فلک ،هفت طبقج زمین ،ددردونی و تغییر شب و روز ،آفرینش انسان از دل ،عطای عشق و محبت به انسان،
عرضه كردن انسان بر مالئکه ،سجده نکردن شیطان و سركشی از فرمان خداوند ،بخشش دهر عقل بر آدمی ،تعلیم
اسماء الهی به انسان ،هدایت انسان به بهشت و رانده شدن او بخاطر سرپیچی ،توبج آدم ،توصیف طبیعت و نهایتاً
انسان خاكی كه دراثر پیروی از ابلیس به پستی دراییده و سرافکندۀ درداه الهی است ،می ردازد .س س اشعاری
دربارۀ منشأ انشاء این داستان میسراید و با ابیاتی زیبا به شرح بیوفایی یاران و تأكید بر فضیلت دوشهنشینی و
عزلت و دوری از عشق می ردازد و در ادامه به نقل داستان می ردازد .بنابراین این منظومه را میتوان به دو بخش
مقدمه و تنج اصلی (داستان) تقسیم كرد .مقدمج اثر كه موضوعات آن بیان شد حدود  %36درصد منظومه و تنج
اصلی  %49درصد اثر را شامل میشود.
تنۀ اصلی

مقدمه

4664

 313بیت
از منظر بسامد و تعداد موضوعات مندرج در مقدمج اثر آمار زیر بدست آمد:
خلقت

مضمون

تحمیدیه

تعداد
ابیات

 14بیت

44بیت

درصد

%1/55

%4/55

مناجات

مدح امام

سبب

مدح

علی (ع)

تألیف

ممدوح

 69بیت

 64بیت

17
بیت

 14بیت

 16بیت

 14بیت

 16بیت

%6/15

%6/55

%1/35

%1/65

%3/95

%3/75

%3/95

آسمان

مدح

معراج

پیامبر

و...

شکوائیه

(ص)

در متن اصلی اثر نیز موضوعات زیر قابل مشاهده هستند:
موضوعات
درصد

عش
%49

توصیف

توصیف

درونیات

پند و

شخصیتها

طبیعت

(شکوائیه)

اندرز

%46

%5

%4/94

%7

عرفان

حماسه

%5/33

%6
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وصف عش  :عشق یکی از اصلیترین موضوعات ادب غنایی و طبیعتاً اصلیتیرین مضمون در منظومههای عاشقانه
است .نخعی در مقدمج این اثر ،وحشی را در « شناساندن چگونگی عشق راستین و ستایش از این نیروی پاک
خدایی» ،سخنوری یکتا و بی مانند میداند (مقدمج نخعی بر دیوان وحشی بافقی :ی  .)45ضرورت عشق ،صداقت
در عشق ،جنون ،بیپروایی ،سوزودداز ،نیاز عاشقانه و ...از مهمترین موضوعات عاشقانه در این منظومه هستند كه
با زبانی نرم و بیپیرایه ،شور دل سراینده را بخوبی نمایش میدهند.
عش مرد به مرد :ادرچه بنابه سخن شفیعی كدكنی «توجه به معشوق واقعی مرد ،بجز معشوق س اهی ،پیوندی
نادسستنی با ادب غنایی فارسی دارد (صورخیال در شعر فارسی ،شفیعی كدكنی :ی  ،)355وجود معشوق مرد،
در منظومههای عاشقانه غیرمعمول و كمكاربرد است .بهر حال برخالف اكثر منظومههای عاشقانه ،عاشق و معشوق
در منظومج ناظر و منظور مذكر هستند .اما وحشی در اثرش ،عشقی پاک و افالطونی را روایت میکند ،عشقی كه
مراحل و مراتب عرفانی را طی نموده و شور و شیدایی و عتاب و بیتابی عاشق و معشوق در آن بزیبایی وصف شده
است « .درچه ناظر و منظور به دستج روایتهای قهرمانان معصوم (و نه اهل تجربه) تعلق دارد ،دستکاریای كه شاعر
در آن انجام داده ،جانشین كردن معشوق مرد بجای معشوق زن در فضای آن است كه تحت تأثیر تجربج واقعی و
زیستی وی قرار دارد .این جابجایی پیشتر در منظومج مهر و مشتری بوسیلج عصار تبریزی (وفات 764ه.ق) هم
دیده میشود و جزو ویژدیهای اصلی شعر عاشقانج این دوره بشمار میرود (شاهدبازی در ادبیات فارسی ،شمیسا :ی
665؛ شکلدیری نهضت پیشرمانتیسم ادبی در شعر فارسی عباسی و هاشمی :صص .)469-467
وحشی بافقی در منظومج خود به توصیف عاشق و معشوقی پرداخته كه عشقی پاک و بیآالیش دارند« .عالقج میان
ناظر و منظور بر مبنای رابطج همزادی و تولد د ر یک روز شکل درفته است و با ارتباطهای جنسی و انحرافی پلید
هیچ پیوندی ندارد .با دقت در تک تک ابیات چنین برداشت میشود كه حتی در یک مورد هم دذر از خطوط قرمز
در عرف و اخالق دیده نمیشود .به عبارت دیگر حضور نوعی عشق افالطونی ( )Platonic Loveپیکرۀ اصلی این
منظومه را شکل میدهد (بررسی وجوه مشترک داستانی در منظومههای مهر و مشتری و ناظر و منظور بر مبنای
نظریج بیشمتنیت هرار هنت ،فشاركی و طالیی :ی .)15
تمیم داری نیز معتقد است وحشی صرفاً به توصیف زیباییهای معشوق نمی ردازد ،بلکه قصد او توصیف عشق و
محبت انسانی به انسان د یگر است .ایشان در ادامه رابطج بین انوشیروان و بوذرجمهر حکیم و سلطان محمود و ایاز
و مهمتر از همه موالنا با شمسالحق تبریز را نمونه ای از این موضوع میداند (عرفان و ادب در عصر صفوی،
تمیمداری :ی .)445
توصیف :در داستانهای غنایی بویژه عاشقانه ،توصیف نقش مهمی دارد .ویژدی داستانی این منظومهها ایجاب
میکند كه شاعر به توصیف صحنه ،اشخای و حاالت درونی آنها ب ردازد« .در سرودن شعر وصفی ،داه شاعر ازطریق
مشاهدۀ مستقیم و عینی ،صفات ظاهری اشخای ،مناظر طبیعت ،فصلهای سال و اشیاء یا كالً عالم خارج را شرح
میدهد و داه به مدد نیروی تخیل و اندیشه به بام عالم معنی و باطن برمیآید و ویژدیهای روانی و عاطفی افراد را
توصیف میکند (انواع ادبی و آثار آن در زبان فارسی ،رزمجو :ی .)444
وصفی كه در این منظومه عمومیت دارد و در منظومههای عاشقانه دیده میشود ،توصیف قهرمانان داستان است؛
توصیفاتی كه به دو نوع توصیف ظاهری و توصیف درونی قابل تقسیم است .توصیف ظاهریا منظور ،خصوصاً در
ابتدای منظومه كامالً زنانه است؛ چنانکه برای خواننده مرد بودن معشوق چندان مشخص نمیشود:
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بییه خو بی شیییید چنییان شییی هزاده م ن ظور
قییدش سییییروی ز بسییییتییان نییکییویییی
كییمییانییی بییود ابییرویییش سییییییییه پییی
فییکیینییده فییتیینییج او در جییهییان شییییور
صییییف مییژدییان او از هییم دییذشییییتییه
پییی خییون خییوردن عشیییییاق جییانییبییاز
زنییخییدانییش بییر آن رخشیییییار دلییکییش
كییمییر پیییییچییییید عییمییری بییر میییییانییش

كه در عالم چو خور دردید مشهور
تازهرویی
باغ
ز
رویش
دل
پی
در
داشت
جهانی
سیهچشم
مخمور
بیمار
نردس
مدامش
دشته
فتنه
هزاران
كمینگاه
دو لعل از دو خونی دشته همراز
آتش
در
را
آبی
كرده
معلق
میانش
سر
از
آداه
نگشت
(ناظر و منظور :صص)364-365

توصیفات وحشی در این منظومه ،در قلمرو محسوسات استوار و اغلب كوتاه و كلیند ،یعنی وحشی به توصیف كل
وجودی شخصیتها (و نه جزئی از اندام آنها) قناعت میکند و توصیف عاشق (ناظر) بسیار بیشتر از منظور (معشوق)
است؛ زیرا وحشی عالقه دارد در پس توصیف عاشق ،نهانیهای خویش را نیز بیان كند و درست به همین دلیل
تمامی توصیفات ناظر ،به زبان اول شخص و بشکل شکوائیه آمدهاند:
نهاده
سر
ناامیدی
دشت
به
میینییم چییون اشییییک خییود در ره فییتییاده
نگشته
روزی
ازو
هم
وداعی
بییه نییومیییییدی ز جییانییان دور دشییییتییه
ز آن هم بخت بد دردیده مانع
ز جییانییان بییا وداعییی دشیییییتییه قییانییع
چه بخت است این كه من دارم ،ندانم
ز بیییخیییت خیییود میییدام آزرده جیییانیییم
(همان :ی )375
در اكثر توصیفات شخصیتها ،صور خیال چندانی دیده نمیشود و هدف شاعر در این ابیات تنها توصیف قهرمان
داستان است اما در توصیفات طبیعت ،برغم بسامد كم در مقایسه با توصیف اشخای ،از تشبیهات و استعارات
بکرتری استفاده شده و تصویرسازی قویتر است:
عجب آب و هوای بیغمی دید
چییو شیییید نییزدیییک جییای خییرمییی دییید
چو هدهد كاكل خود شانه كرده
در او هییر سییییو چییکییاوک خییانییه كییرده
بنیاد
كرده
نیزهبازی
آهو
به
ز جییا بیرجسییییتییه طیفییل سییییبیزه از بییاد
ز زخم سنگ مشت یاسمین پر
ز زخیییم خیییار دیییلیییهیییا را تیییکسیییییّر
قاقم
میبرید
آب
قصد
به
دشیییییودی مییاهیییییش مییقییراض از دم
بلبل
خون
حدیث
سردوشی
به
بیییان م ی کرد هر سییییو غ نچییه بییا دییل
(همان :ی )374
پند و اندرز :در خالل منظومههای داستانی و خصوصاً منظومههای عاشقانه ،شاعر در هر فرصتی برای پند واندرز
و پرداختن به ادب تعلیمی بهره میبرد؛ زیرا «بیان نکات اخالقی و همچنین پند و اندرز در قالب ساده برای مخاطب
خوشایند نیست؛ بنابراین اكثر نویسنددان برای رساندن پیام خود از شیوۀ داستاننویسی استفاده كردهاند و اندرزها
و تجربیات خود را برای عبرتدیری دیگران در قالب داستان دنجاندهاند» (داستانهای منظوم غنایی از آغاز شعر
فارسی دری تا ابتدای قرن هشتم ،غالمرضایی :ی .)53
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وحشی داه در البالی داستان به موضوعی برمیخورد كه زمینه را برای دردودل و به نوعی ادبیات تعلیمی غیرمستقیم
مناسب مییبیند و خود را مخاطب قرار داده و حرف دل خود را بر زبان میآورد و دوباره به ماجرای اصلی بازمیگردد.
او بعلت وارد ساختن مسائل شخصی خویش در متن داستان ،بیشتر به موضوع فروتنی و تواضع و تنهایی كه مسلماً
از ویژدیهای شخصیتی خویش نیز بوده ،پرداخته است:
می از تنها نشستن شیردیر است
چو مییه بییا خور بود نقصییییان پییذیر اسییییت
روشنروانی
میبایدت
ادر
مشیییییو دمسیییییاز بییا كییس تییا تییوانییی
سیهدل
دردد
نفس
تأثیر
ز
چییو آیییییینییه كییه بییا هییركییس مییقییابییل
(ناظر و منظور :ی )334
خطابهای وحشی ،همه به خود یا دل است كه تأثیر پندهای شاعر را دوچندان میکند.
به عزلت خانه باید ساخت ناچار
بییه ره نییتییوان نییهییادن پییای افییگییار
نشینی در میان دو بال چند
دال از پییای هییمییت بییگسییییل اییین بیینیید
برو ترک وصال این و آن دیر
بیییییا چییون مییا كیینییاری زییین میییییان دیییییر
آشنایی
ز
به
بیگانگی
بسی
از ایییین نیییاجییینیییس ییییاران رییییاییییی
دار
نگه
را
دوشهدیری
طریق
كشییینییدت در بسیییوی خو یش صییییدبییار
(همان :صص )349-347
حماسه و جنگ :در داستانهای غنایی ،وجود جنگ و دردیری به تقلید از منظومههای عاشقانج نظامی و حتی
لیلی و مجنون او ،امری شایع است؛ در ناظر و منظور نیز هنگامی كه ازجانب قیصر روم ،رسولی به دربار شاه مصر
می آید و از شاه میخواهد منظور را تسلیم او نماید ،با امتناع شاه مصر جنگ درمیگیرد.
عرفان :عالوه بر وجود ابیاتی دربارۀ خداشناسی و نعت و مدح پیامبر اكرم (ی) و امام علی (ع) در مقدمج اثر ،این
منظومه میتواند یادآور سیروسلوک عارفان باشد كه از این منظر میتوان منظور را نماد مراد و پرتو نور الهی و ناظر
را نشان سالک و مریدی دانست كه در پی یافتن مطلوب خویش پای در وادی پرسوزودداز عشق میگذارد .همچنین
در آغاز داستان شاهد وجود پیری در شکل عرفانی هستیم ،پیری كه با بخشیدن یک انار و باه ،به شاه و وزیر
موجبات رهایی آنها از نافرزندی را فراهم میسازد:
ظلمتزدایی
او
نور
عالم
ز
در او دیییدنیید پیییییری بییاصیییییفییایییی
پنهان
درویرانه
دنج
بسان
زبیییان او كیییلییییییید دییینیییج عیییرفیییان
(همان :ی )354
درونیات :وحشی بافقی در پایان برخی بخشهای منظومه ،به بهانج توصیف حال ناظر و منظور ،به بیان جزئیات
زنددی خویش می ردازد كه مشخصج اصلی آن بیوفایی سرنوشت در جدایی یار از اوست:
كه داغ اوست با من جاودانه
مییرا هییجییری اسییییت نییاپیییییدا كییرانییه
راه
را
وصل
امید
بودی
ادر
چییه غییم بییودی در اییین هییجییران جییانییکییاه
كه در وی نیست امید سفیدی
فییغییان زییین تیییییره شییییام نییاامیییییدی
شب ما را قیامت صبحگاه است
ق یا مت صیییبح این شییییام سییی یاه اسییییت
(همان :ی )353
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در كتب تذكره و تاریخ ادبیات ،وحشی بافقی بعنوان مردی عزلتنشین معرفی شده است .صفا وی را «مردی پاكباز،
وارسته ،حساس ،خرسند ،بلندهمت و دوشهدیر» معرفی میکند (تاریخ ادبیات ایران ،صفا ،ج :5ی  .)741بدون
شک روحیج وحشی در این منظومه نیز داخل شده و به همین دلیل «تنهایی و بیكسی ،فقر و تنگدستی ،درمانددی،
طردشددی و آواردی و حاشیه نشین بودن شاعر و نیز جدال با اجتماع» را از مضامین اصلی این اثر میدانند
(شکلدیری نهضت پیشرمانتیسم ادبی در شعر فارسی ،عباسی و هاشمی :ی  )464كه عامل اصلی غمباری و
اندوهگین شدن فضای اثر همین ورود احساسات و تجربیات شخصی شاعر به متن داستان است.
به خاک افتاده در كوی جدایی
مییینیییم در دیییردبیییاد بیییی نیییواییییی
صحرانشینی
خاربن
بسان
تیینییی پییر خییار غییم انییدوهییگییییینییی
پیش
در
افکنده
سری
دیاهآسا
فییرورفییتییه بییه كییام مییحیینییت خییویییش
به خاک افتاده و در خون نشسته
میینییم چییون اللییه در هییامییون نشیییسییییتییه
كه در دل خاک را افکند صد چاک
ت ی یییییده آنییقییدر چییون سیییییییل بییر خییاک
نشسته تا كمر چون كوه در سنگ
بییه بخییت خود چو مجنون مییانییده در جنییگ
()333
اینگونه وحشی در لباس قهرمانان داستان یا معشوقج ساختج خویش ،ضمیر درون خود را آشکار میسازد و ازاینرو
این ابیات كه در قسمت پایانی هر بخش آمدهاند ،نمایانگر شخصیت و افکار و عقاید و حاالت شاعر هستند .دویا
این منظومه بهانه ای برای سرودن دلتنگیهای خود بوده است .بعالوه این نکته باعث ازدیاد خطابهای شاعر به خود
یا دل خود در متن اثر شده است:
دزینیم
تنهایی
قاف
در
وطن
بیییییا وحشییییی كییه عیینییقییایییی دییزییینیییییم
(ناظر و منظور :ی )334
پادشاهی
كن
طلب
درویش
ز
دال انییدوه دشیییییمیین دییر نییخییواهییی
(همان :ی )395
باش
شادمان
بینوایی
روز
به
دال بییر عییکییس ابیینییای زمییان بییاش
(همان :ی )344
كییه كییار شییییهیید نییاییید هییردییز از زهییر
مییجییو وحشیییییی وفییا از مییردم دهییر
(همان :ی )153
انتخاب عناوین طوالنی :وحشی در سرآغاز بخشهای مختلف اثرش ،عناوینی طوالنی را بردزیده كه دارای سجع
و حذف فعل به قرینه و در نوع خود بدیع هستند و در میان منظومههای عاشقانه ،سابقج چندانی ندارند .عناوینی
مانند « نظر اعتبار بر صورت عالم دشودن و راه سخن به دام عرفان طی نمودن در سر این معنی كه درون از پردۀ
موجودات واجب الوجودی هست و برون از حلقج كائنات معبودی كه حركت هر جانداری از قدرت اوست و كثرت
تغییر عالم شاهد بر وحدت او» (همان :ی)313؛ «مثقب خامه را بر دوهر نهادن و رشتههای دوهر معنی را ترتیب
دادن در ایثار تاجداری كه دوهر ذاتش باعث دریای آفرینش است و جوهر صفاتش منشاء فی ارباب بینش است»
(همان :ی )315؛ «طلوع كردن اختر معانی از افق س هر نکتهدانی در تعریف شبی كه اخترش طعنه بر نور بدر
میزد و صحبش طعنه بر شام قدر» (همان :ی )314؛ «رو به میدان معانی كردن و تیغ دو زبان برآوردن در مدح
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شهسواری كه از دو انگشت نوک تیغ دو سر د یدۀ شرک را كور نمود و از بنان ذوالفقار پیکر باب خیبر دشاده»
(همان :ی .)319
موسیقی بیرونی :وزن
از جمله بحرهایی كه در منظومههای عاشقانه بیشتر بکار درفته شدهاند عبارتند از بحر متقارب ،هزج و خفیف و از
میان بحرهای یادشده ،بحری كه بیش از همه موردتوجه داستانسرایان غنایی قرار درفته بحر هزج است .منظومج
ناظر و منظور نیز در بحر هزج (مفاعیلن مفاعیلن فعولن) سروده شده است .این وزن بدلیل داشتن هجاهای بلند
بخوبی توانسته فضای غم و آه و نالج موجود در اثر خصوصاً وادویههای درونی وحشی را به خواننده منتقل كند.
موسیقی كناری :قافیه و ردیف
در این منظومه ،خصوصاً در صحنه های بزم یا توصیف معشوق كه حال و هوای شاد بر شعر حاكم است ،استفاده از
قافیه ،طربناكی صحنهها و تصاویر شعری را دوچندان كردهاست .بسامد استفاده از ردیف در مقدمج اثر بسیار كم
است ،اما استفاده از ردیف در بخش ا صلی اثر یعنی متن داستانی بیشتر میشود .ردیف در این منظومه ،چندان
دشوار نیست و اغلب از افعال ربطی مانند بود ،است ،شد و ...تشکیل شده است.
نوع ردیف
تعداد

ردیف

ردیف

فعلی

اسمی

%95

%1

ردیف طوالنی

ردیف ضمیر

ردیف تركیبی

%1/74

%4/56

%1/37

ردیف
حرفی
%5/36

موسیقی درونی :نظام موسیقی بر تکرار و تنوع استوار است و این تکرار زمانی كه در حوزۀ كلمات و حروف قرار
بگیرد ،موسیقی درونی را شکل میدهد « .مجموعه هماهنگیهایی كه از رهگذر وحدت یا تشابه یا تضاد صامتها و
مصوتها در كلمات شعر پدید میآید جلوههای این نوع موسیقی است و ادر بخواهیم انواع شناختهشدۀ آن را نام
ببریم انواع جناسها را باید یادآور شویم» (موسیقی شعر ،شفیعی كدكنی :ی .)346
تجنیس :محدودیت حاصل از رعایت وزن و قافیه و ردیف در قالب مثنوی ،شاعر را مجبور میسازد از موسیقی
درونی خصوصاً جناس به نحو استادانهای استفاده كند .اما وحشی در منظومج ناظر و منظور ،چندان در قید كاربرد
جناس نیست مگر در قوافی كم واج كه ناخودآداه كلمات با هم دارای جناس میشوند .همچنین بیشتر جناسها در
این منظومه از نوع مضارع و الحق هستند كه دو واهه فقط در یک صامت با هم اختالف دارند كه باعث همآوایی
موسیقایی بیشتری در این نوع جناس میشود.
زهی نام تو سردیوان هستی  /ترا بر جمله هستی پیشدستی ()314
ز تو قوس قزح جا كرد بر اوج  /وزو دادی محیط چرخ را موج ()316
چرا چون دوش دیری نشنوی هیچ  /حکایت دوش كن یک دم در این پیچ ()313
پس آنگه داد ایشان را بشارت  /كه بر چیزیست آن هریک اشارت ()354
تکرار :در منظومج ناظر و منظور ،تکرار واهدان و واجها و هجاها بسامد چندانی ندارند و مواردی كه در اثر دیده
میشود از جنبج زیباییشناسی و تصویرسازی قابل بررسی نیست.
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واجآرایی
از این ناجنس یاران ریایی  /بسی بیگانگی به ز آشنایی ()351
به فرمان نظر منظور و ناظر  /پی تعلیم دردیدند حاضر ()359
به خود میدفت كاین حیرانیش چیست  /به سویم دیدن پنهانیش چیست ()354
كه داد از دست فرزند شما داد  /مرا بی داد او خون خورد فریاد ()341
تکرار واژه :نهادی در دلش صد دنج بر دنج ( ،)314در او شد سینه چاكی هر طرف چاک ( ،)314ز سیم دست
سیمین دست مایه ( ،)359از این عقربنهادان وای و صد وای (.)153
سبکشناسی واژهها
زبان وحشی در منظومج ناظر و منظور را میتوان به دو بخش تکلفآمیز و آسان تقسیم كرد .در مقدمج منظومه كه
شامل موضوعاتی از قبیل تحمیدی ه ،چگونگی خلقت انسان و دنیا و ...است نوعی تکلف در معنا و واهدان دیده
میشود و وحشی از كلماتی كه نیاز به توضیح علمی دارند استفاده كرده است ،لغاتی مانند :نه پرده ( ،)314ثوابت
( ،)314چهار دوهر ( ،)314سه جوهر ( ،)314هفت اندام ( ،)314دو كسوت ( ،)314دنج اسماء ( ،) 314قسطاس
( ،)316دلو ملمع ( )316و...
اما وحشی هنگام ورود به متن داستانی ،زبان را بسیار روان و ساده میگرداند تا جایی كه در هیچیک از ابیات متن
داستان ،لغات فنی و اصطالحات علمی و حتی تركیبات و اصطالحات عربی دیده نمیشود .شاید موضوع عاشقانج
داستان و نوع خای مخاطب آن باعث اتخاذ چنین رویکردی توسط شاعر شده باشد .این روش باعث ساددی زبان
اثر در بخش متن اصلی اثر شده و ساددی زبان این منظومه خصوصاً با كاربرد لغات و تركیبات عامیانه ،دوچندان
شده است:
مکن بهر شکم اوقات ضایع  /به هر چیزی كه باشد باش قانع ()136
چراغ از داغداران بهر آن است  /كه پر از لقمج چربش دهانست ()136
از آن رو ،صیت كوس افتد به عالم  /كه او پیوسته خالی دارد اشکم ()136
از سوی دیگر ،در بخش اصلی اثر ،با توجه به موضوع و قالب اثر ،برخی واههها كه عمدتاً واهدان غنایی هستند،
بسامد بیشتری دارند .در منظومج ناظر و منظور  %65از اسامی موجود ،مربوط به واهدان اندامی هستند كه بترتیب
روی و رخسار ،زلف و مترادفاتش و لب بیشترین بسامد را دارا هستند .دومین اسامی پربسامد در این منظومه
مربوط به عناصر انتزاعی با  %66است كه با درنظر درفتن موضوع اثر ،كاربرد آنها طبیعی است و بیشتر در شکل
اسم معنی و اسم مصدر بکار رفتهاند .اسامی دیاهان و درختان با  %46و عناصر طبیعی مانند شب ،روز ،باد ،بهار
و ...با  %9از دیگر اسامی پرتکرار در این منظومه هستند كه اغلب در دو سوی تشبیه و استعارات مورد استفاده قرار
درفتهاند .واهدان مربوط به بزم و طرب نیز با درنظر درفتن موضوع اثر و شکلدیری آن در فضای درباری و شاهانه
تنها با  %3قابل توجه هستند و واهدان حاوی معنای غم و اندوه با  %44كه البته بیشتر شامل بیان وادویههای
درونی غمبار و افسردۀ سرایندۀ اثر میشود ،قابل توجه است .همچنین با توجه به اینکه موضوع رزم و جنگ در این
منظومج غنایی چندان جلوه ای ندارد ،واهدان رزمی بسامد چندانی در اثر ندارند .واهدان نجومی نیز با  %6بسامد
چندانی در این منظومه ندارند كه بیشتر در بخش مقدمج اثر و توصیف معراج پیامبر (ی) آمده است.
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نحو و دستورزبان
براساس آمار بدستآمده  %44افعال بکاررفته در منظومج ناظر و منظور تام و مابقی فعل اسنادی هستند .برتری
افعال تام به افعال اسنادی را میتوان به ایجاز كالم ادب غنایی كه در حذف فعل صورت میگیرد منسوب دانست؛
چراكه افعال اسنادی ظرفیت بیشتری در حذف شدن به قراین لفظی و معنوی دارند.
از میان افعال تام ،افعال ساده حجم وسیعی را به خود اختصای دادهاند (43درصد) كه با توجه به ساخت و بافت
كالم منظومه ،كه ساددی و روانی از ویژدیهای آن محسوب میشود ،برای رساندن تأثرات عمیق درونی و احساسات
قلبی عاشقان كامالً مناسب است .بعد از آن ،افعال مركب در رتبج بعدی قرار دارند (36درصد) كه اكثر آنها در قالب
جمالت كنایی مطرح شدهاند و افعال پیشوندی نیز نسبتبه سایر انواع فعل بسامد كمتری دارند (5درصد).
طبق آمارهای بدستآمده %91 ،جمالت ساده و  %44جمالتی مركب هستند .این آمار عالوهبر نشان دادن كوتاهی
جمالت در ساختار منظومه ،دوری اثر از تکلف و تصنع را نیز اثبات میسازد؛ زیرا جمالت ساده در انتقال احوال
حاكم بر شعر عاشقانه مؤثرتر عمل میکنند و مانع از متصنع شدن اثر میشوند.
همچنین با بررسی ركن آغازین جمالت در منظومج ناظر و منظور 67 ،درصد جمالت با نهاد؛  64درصد با دروه
متمم؛  %43با فعل؛  %44با مسند و قید ؛  %9با مفعول؛  %3با قسمتی از فعل مركب و  %4با مضافالیه و منادا آغاز
میشوند .این آمار نشان میدهد زبان غنایی در منظومج ناظر و منظور تابع معیارهای زبان هنجار است و با توجه به
موضوع اثر ،كه اشخای و روابط میان آنها بیشتر مورد توجه شاعر هستند ،طبیعی است كه ركن آغازین جمالت،
بیشتر نهاد ،دروه متممی و فعل باشند.
صور خیال و آرایههای ادبی
آنچه شاعر را در خلق تصاویر زیبا ،بدیع و مخیل یاری میرساند ،صورخیال است .عمدهترین مقولههای صورخیال
عبارتند از مجاز ،تشبیه ،استعاره و كنایه كه بیشتر از هرچیز دیگر در ادبیتر شدن سطح زبان و ایجاد تصاویر بکر و
بدیع مؤثرند.
تشبیه « :مركز اغلب صورتهای خیال كه حاصل نیروی تخیل شاعر است ،تشبیه است و صورتهای ویژۀ خیال از
قبیل تمثیل و استعاره و تشخیص و رمز و حتی داهی كنایه یا صورتهای دیگر بیان كه میتوان با توسع آنها را نیز
در دایرۀ تصویر قرار داد ،درحقیقت از یک تشبیه پنهان یا آشکار مایه درفته است .بهمین سبب قدرت تخیل شاعر
تا حد بسیار زیادی در كشف پیوند شباهت میان اشیاء آشکار میشود» (سفر در مه ،پورنامداریان :ی .)454
براساس آمارهای بدست آمده پربسامدترین آرایه در منظومج ناظر و منظور تشبیه است و اغلب تصاویر شعری
منظومه با تشبیه ساخته شده است كه اغلب مربوط به درونیات و احسسات شاعر (عاشق) است .در این منظومه،
تشبیهات تفضیل و مضمر بسامد قابل توجهی دارند كه ازدیاد تشبیه تفضیل بر میزان مبالغه و اغزاق اثر افزوده
است .البته همچنانکه از آمار بدستآمده مشخص است ،در ادب غنایی خصوصاً منظومههای غنایی ،فضا برای ظهور
تشبیه وهمی و خیالی مهیا نیست.
تشبیه از دیدگاه حسی یا عقلی بودن طرفین
نوع تشبیه

حسی-حسی

عقلی-حسی

حسی-عقلی

عقلی-عقلی

درصد

73درصد

34درصد

4درصد

7درصد
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ازدیاد بسامد تشبیهات حسی به حسی بیانگر این نکته است كه خلق تصاویر ساده از برجستگیهای زبان غنایی در
این منظومه است.
محسوس به محسوس :به بند بیکسی دایم درفتار  /بسان عنکبوتم رو به دیوار ()394
معقول به محسوس :در دنجینج احسان دشادی  /در آن ویرانه دنج جان نهادی ()314
محسوس به معقول :ز طرف خشک رودش خنجر خار  /چو دندان از لب اهدر نمودار ()314
معقول به معقول:

پر از درد و بال ماتمسرایی  /دهان از هم دشوده اهدهایی ()314

تشبیه از دیدگاه وجه شبه و ادات تشبیه
نوع تشبیه

بلیغ

مجمل

مفصل

مرسل

مؤكد

درصد

%14/54

%66/15

%43/54

%45/31

%1/43

تشبیه مجمل :بنام نامداران شد دهرسنج  /كه تیغش ملک را ماریست بر دنج ()356
تشبیه مفصل :منم چون نامج خود روسیاهی  /سیهروماندۀ بی روی و راهی ()311
تشبیه مرسل :چرا چون جغد در جیب آوری سر؟  /در این ویرانه یک دم سر برآور ()354
تشبیه مؤكد :ایا مدهوش جام خواب غفلت  /فکنده رخت در درداب غفلت ()313
غالب تشبیهات این منظومه بصورت بلیغ (اضافههای تشبیهی) است:
فلک را پشت خم از بار عشقت  /دل مه روشن از انوار عشقت ()316
كه از من رم كند مرغ معاصی  /روم تا بر در شهر خالصی ()311
نه سامانی كه بینم شاد خود را  /ز بند غم كنم آزاد خود را ()355
چو این دنج هنر ترتیب دادم  /ز هر جوهر در او درجی نهادم ()356
تشبیه به اعتبار مفرد یا مركب بودن طرفین
نوع تشبیه

مفرد -مفرد

مفرد-مركب

مركب -مفرد

مركب-مركب

درصد

41درصد

49درصد

45درصد

%4/61

بسامد باالی تشبیهات مفرد ،این نکته را مؤكد میکند كه تصاویر نیز در این منظومه ساده و ملموس و دریافتنی
هستند.
استعاره :در منظومههای عاشقانه ،محور اصلی تمامی اتفاقات ،شخصیتهای اصلی داستان هستند؛ درنتیجه
استعارات در دایرۀ استعارههای مصرحه نمود بیشتری مییابند.
نوع استعاره

استعارۀ مصرحه

استعارۀ مکنیه

درصد

%47

%33
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استعارۀ مصرحه:
نوع استعاره

مصرحۀ مطلقه

مصرحۀ مرشحه

مصرحۀ مجرده

درصد

%11

%35

%64

استعارۀ مجرده :بگو كای ماه بیمهر جفاكار  /بت نامهربان شوخ دلآزار ()399
استعارۀ مرشحه :به رسم شبروی اینجا سفر كن  /بسوی آفتاب من دذر كن ()399
استعارۀ مطلقه :به دردون طفل خور ظاهر نگردید  /مگر زین دیو زنگیچهره ترسید؟ ()347
استعارۀ مکنیه :وحشی در سراسر منظومه ،عناصر هستی و اشیاء بیجان را در داشتن عشق ،به خود (عاشق)
همانند كرده و از این طریق صنعت تشخیص ایجاد كرده است ،عناصری مانند جرس در ناله كردن ،دریا در بیقرار
بودن ،خروس در ناله كردن ،زنجیر در شباهت به زلف یار و...
جرس را هر زمان دفتی به زاری  /بگو دلبستگی پیش كه داری
كه هستت چون دل من اضطرابی  /به خود داری در افغان پیچ و تابی
ز آهن در دهان داری زبانی  /لب از افغان نمیبندی زمانی
نباشد یک زمان بی نالهات زیست  /زبان داری بگو كین ناله از چیست ()334
نه دریا بلکه پیچان اهدهایی  /از او افتاده در عالم صدایی
ز دوران هر زمان شوری ددر داشت  /از آن رو كآب تلخی در جگر داشت
ز موج دم به دم در وقت طوفان  /نهادی نردبان بر بام كیوان ()335
خروسا نالج شبگیر بردار  /مرا بی همزبان در ناله مگذار
همآواز منی بردار فریاد  /چو لب بستی تو را آخر چه افتاد
تویی صوفیسرشت زهدپیشه  /ردا افکنده در دردن همیشه
به شبخیزی بلندآوازه دشته  /به ذكر از خواب خوش شبها دذشته
ز خرمنگاه دردون غماندوز  /به مشت جو قناعت كرده هر روز ()364
كنایه :كنایهها در این اثر بیشتر از نوع فعلی و ایما و عامیانه و محاورهای هستند.
نوع كنایه

كنایات فعلی

كنایه از صفت

كنایه از موصوف

بسامد

%74/44

%43/54

%45/11

چه جذب است این كزین دریای اخضر  /به ساحل میدواند كشتی خور ()313
فرستم در به مکتبخانه بازش  /فتد ناده برون زین پرده رازش ()344
بدین سان تا به كی بر خاک دردم  /اجل كو تا دهد بر باد دردم ()347
مرا این درد دل از پا درآورد  /مبادا هیچ كس را یارب این درد ()344

 / 644سبک شناسی نظم و نثر فارسی(بهار ادب)؛ تیر  ،4154دوره  ،45شماره پیاپی  ،71صص 653-644

ایهام و انواع آن :در منظومههای عا شقانه ،معموالً مبهمدویی دیده نمی شود؛ بنابراین ب سامد كاربرد ایهام ناچیز
میشود:
شبی چون طرۀ منظور ناظر  /به كنجی داشت جا آشفتهخاطر ()346
خرد خلد برینش نام كرده  /دم عیسامسیحش وام كرده ()344
چو دل منظور از این دفتار بشکفت  /زمین بوسید و خسرو را دعا دفت ()344
تلمیح :وحشی بافقی با توجه به شیعه بودنش ،خصوصاً در مقدمج منظومه ،آنجایی كه به موضوعاتی از قبیل
ستایش حق ،مدح پیامبر (ی) و توصیف معراج و ...می ردازد ،به نحو بسیار روشن و بارزی از آیات قرآنی و احادیث
اثر پذیرفته است :برای دنج عشق خود طلسمی ( ،)314كه بودش سایه از همسایگی دور ( ،)315ز عالم زاغ پا
بیرون نهاده ( ،)314در علم نبی غیر علی كیست ( )314و...
تعداد تلمیحات حماسی و اساطیری كم است و وحشی تنها به ذكر نام رجال شاهنامه اكتفا كرده است؛ آن هم
بشکلی خام و ابتدایی .او در متن داستان ،از قصص انبیاء برای توصیف عشق و حاالت عاشقی بهره میگیرد .تعداد
اشاره به رجال و داستانهای دونادون به نحو زیر است :یوسف (5مورد) ،عیسی (1مورد) ،صرصر (3مورد) ،سلیمان،
آب حیات ،زال ،خضر ،مجنون (هركدام  6مورد) ،طور ،ابراهیم ،الیاس ،جمشید ،حاتم طایی ،ذوالفقار ،بهمن ،عنقا،
قاف ،همای ،یونس (هركدام یک مورد).
نتیجهگیری
عشق و موضوعات مربوط به آن برجستهترین درونمایج این اثر است؛ البته عاشق و معشوق در این منظومه با وجود
مذكر بودن ،عشقی پاک و بیآالیش و افالطونی دارند و درونمایههای عرفانی و اخالقی نیز در این منظومه دیده
میشود .همذات پنداری شاعر با عاشق (ناظر) و وارد ساختن احساسات و درونیات شخصی ،باعث غمبار و اندوهگین
شدن فضای اثر شده است .با توجه به شیعه بودن وحشی و ابیاتی در مدح پیامبر و امامان در مقدمج منظومه ،شاهد
وجود تلمیحات مذهبی خصوصاً در این بخش از اثر هستیم .از نظر زبانی و ادبی ،اثری ساده و روان است كه تنها
در مقدمج اثر اندكی به تکلف درایش پیدا میکند .كاربرد لغات علمی در مقدمج اثر باعث دشواری مفاهیم ابیات
شده است .در بخش اصلی اثر ،با توجه به موضوع و قالب اثر ،برخی واههها ،كه عمدتاً غنایی هستند ،بسامد بیشتری
دارند .واهدان اندامی و عناصر انتزاعی با بیشترین بسامد ،حجم باالیی از واهدان منظومه را به خود اختصای دادهاند
كه با توجه به نوع ادب غنایی ،كه حول محور مفهوم انتزاعی «عشق» و تبعات آن میگردد و سراسر وصف معشوق
و كامجویی از اوست ،كامالً منطقی بنظر میرسد .در این منظومه ،از میان تمام صنایع لفظی و معنوی ،كاربرد تشبیه
در رتبج نخست قرار دارد ،اغلب تشبیهات در منظومه ،حسی به حسی و تفضیلی هستند و ساددی و ملموس بودن
تصاویری را كه از رهگذر تشبیه خلق میشوند ،به اثبات میرسانند .پس از تشبیه ،بیشترین سهم در ساخت تصاویر
از آنا استعاره است كه اغلب قریب و نزدیک به ذهن هستند تا جایی كه خواننده برای دریافت آنها نیازی به تأمل
ندارد .با توجه به تأكید اد ب غنایی بر شخصیتهای محوری داستان ،بسامد استفاده از استعارۀ مکنیه پایینتر از
استعارۀ مصرحه است .تشبیهات حسی به حسی ،استعارات مجرده و بسامد باالی كنایج ایما ،نشان از ساددی زبان
و تصاویر این منظومه دارند.
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مشاركت نویسندگان
این مقاله از رساله دوره دكترای زبان و ادبیات فارسی مصوب در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی
واحد خوی استخراج شده است .آقای دكتر فرهاد فالحتخواه راهنمایی این رساله را بر عهده داشته و طراح اصلی
این مطالعه بودهاند .سركار خانم معصومه اسدزاده به عنوان پژوهشگر این رساله در دردآوری دادهها و تنظیم متن
نهایی نقش داشتهاند .سركار خانم نجیبه هنرور نیز با كمک به تجزیه و تحلیل دادهها و راهنماییهای تخصصی،
نقش مشاور این پژوهش را ایفا كردند .در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تالش و مشاركت هر سه پژوهشگر
بوده است.
تشکر و قدردانی
نویسنددان بر خود الزم میدانند مراتب تشکر خود را از مسئوالن آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم
انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوی هیئت داوران رساله كه نویسنددان را در انجام و ارتقاء كیفی این پژوهش
یاری دادند ،اعالم نمایند.
تعارض منافع
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریه داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل
فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است ،و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند .این تحقیق طبق
كلیه قوانین و مقررات اخالقی اجرا شده و هیچ تخلف و تقلبی صورت نگرفته است .مسئولیت دزارش تعارض
احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهده نویسنده مسئول است ،و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را
بر عهده میگیرند.
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