
 

 

 (ادب بهاری )فارس نثر و نظمی شناس سبکی تخصص فصلنامه

 یپژوهش -یعلم

 41ی اپیپ شماره -1397 پاییز -سوم شماره -یازدهم سال

 مثنوی وامق و عذرای اسیری و سبک شعری آن 

 استانبول( –)بر اساس نسخۀ منحصر بفرد کتابخانۀ فاتح 

 (245 -225)ص

 3خدادادی معصومه دکتر، 2، صدیقه جایروند1(مسئول نویسنده)علیرضا قوجه زاده دکتر

 96 پاییز تاریخ دریافت مقاله:

 97 پاییز تاریخ پذیرش قطعی مقاله:

 چکیده
سیری   ست دربار  شاعران سده دهم هجری و از  توانمند  شاعران از جمله ا  ذوقو یتّها خالقکه علیرغم  عثمانی ا

سیری    ماندهشعریش تقریباً گمنام   ست. ا و وامق »منظومه  از نظامی، خمسه ای سروده که پنجمین مثنوی وی   تقلید به  ا

چین است که  فغفور  به عذرا دخترساسانی   ،  شاه  قاآن، پسر  وامقبر وزن و بحر خسرو و شیرین نظامی، در شرح عشق     « عذرا

ست.  به چاپ نرسیده  تاکنون  ستا فاتح درکتابخانه   4141نسخه منحصر به فرد این منظومه به شماره      ا نبول نگهداری میشود.  ا

سیری منظومه، ضمن معرفی شخصیت    ابیات نگارنده در این پژوهش برآن است تا با بهره جستن از    سی و تحلیل عناصر و   به برر ا

سیری های سبکی تشکیل دهندۀ این مثنوی بپردازد. بررسیهای به عمل آمده حاکی از آنست که        مؤلفّه ست و  انااعری توش  ا

شعارش سرشار از      می و اصطالحات عل  ،عامیانهاست. توجه به لغات و مضامین     وانفرا سازیهای صورخیال و ترکیب  انواع ا

 است : دو پرسش اصلی ایناز این پژوهش، پاسخ  به  هدف است .اشارات قرآنی و داستانی دراین منظومه مشهود 

 .اسیری کیست و خالّقیتها و نوآوریهای وی در حوزۀ ادبی و فرهنگی چگونه است؟ 1

 ندازه است؟. آیا اسیری سبک مستقلی داشته یا خیر و تأثیر پذیری وی از شاعران گذشته تا چه  ا2

 رن دهم، نسخه خطی: اسیری، وامق و عذرا، سبک شناسی، ق کلمات کلیدی
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 مقدمه -1

ــفوی)   ــب یکم ص ــاهی طهماس ــاعرانی که در زمان پادش ق(، راهی ترکیه 984-930از ش

سلیمان قانونی)     سلطان  شد و خود را به دربار  سیری)زنده    974 -926عثمانی  سانید، ا ق( ر

سلطان عثمانی اطلّاعات دقیقی       967 سافرت او به دربار  شرح حال و علت م ست .دربارۀ  ق( ا

متأسفانه با زندگی    منابع ادبی و تاریخی نوشته شده،    در دست نیست و آنچه دربارۀ وی در  

ست. )ر.ک: تذکره           شده ا شاعر، خلط  سیری  شاعران هم نام و با تخّلص ا شرح حال دیگر  و 

،  464،نفایس المآثر، کامی قزوینی: ص  111-110: ص 1ســلیم بهوپالی، ج  صــبح گلشــن،

شه،      سی،انو شنامه ادب فار سدۀ دهم      (. تنها اثر باقی116-115: ص6ج دان شاعر  ماندۀ این 

هجری، منظومۀ عاشـقانۀ وامق و عذرا اسـت، اگرچه مرحوم حسـین نخجوانی نسـخه ای از     

نفوذ زبان و ادبیات » صفات النبی)غزوات پیغمبر( در اختیار داشته و ابیاتی از آن را در مقالۀ

ز ر.ک: نگاهی  ، نی1341، سال  61شماره  ) نشریه دانشکده ادبیات تبریز، ،«فارسی در ترکیه

-288به روند نفوذ و گســترش زبان و ادب فارســی درترکیه، مفتاح، الهامه، وهاب ولی:ص 

ــقانه  در   1(  ارائه داده اســت. 289 شــرح عشــق وامق و عذرا، از کهن ترین قصــّه های عاش

منظومه های عاشــقانۀ عنصــری، ملک الشــعرای دربار  فرهنگ و ادب فارســی و نام یکی از

نوی است. دربارۀ اصالت و منشأ این داستان اختالف نظر است، امّا در هر      سلطان محمود غز 

حال، شهرت و اقبال عمومی این منظومه از بعد از زمان عنصری، سبب شد تا عدّۀ زیادی از    

شعرا و ادبا به زبان فارسی و ترکی به تتبّع و تقلید و نقل و نظم آن دست یازند. بعد از پیدا     

سور      شدن اتفّاقی  چند برگ  ی از دستنویس وامق و عذرای عنصری و احیای آن توسط پروف

شفیع  شفیع(، ظاهراً نخستین       محمد  ) مثنوی وامق و عذرا عنصری، تصحیح مولوی محمد 

شماره          شده و به  شناخته  سی  شته ای از آن به  زبان  فار ستنو  4141وامق و عذرایی که د

قمری  971سیری شاعر است که به سال در کتابخانۀ فاتح استانبول نگهداری میشود از آن ا

سال         سیری این منظومه را به  ست. ا شده ا سلطان     954کتابت  سروده و آن را به  قمری 

ست که به وزن و         سیری ا ست. این منظومه یکی از پنج گنج ا سلیمان قانونی تقدیم کرده ا

ار اسیری، بحر خسرو و شیرین نظامی گنجه ای سروده است. با توجه به اینکه از مجموعۀ آث

                                                           
نسخۀ صفات النبي تا زمان حيات مرحوم نخجواني موجود بوده،امّا عليرغم انتقال كتابخانه و آثار وي به  - 1

 .كتابخانۀ مركزي تبريز، اثري از آن يافت نشد
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ــفات النبی به گزارش   ــر بفرد منظومۀ وامق و عذرا و ابیاتی از مثنوی ص ــخۀ منحص تنها نس

 مرحوم نخجوانی مانده است، همین امر بر اهمیّت و ضرورت پژوهش مذکور می افزاید.  

 ضرورت و اهمیت تحقیق  -2

های  ســـال با توجه به احیاء و تصـــحیح وامق و عذراهای مختلف از گویندگان متعدد در   

سخۀ منحصر بفرد بودن آن،      شناخته ماندن این اثر، بویژه ن ص  اخیر و نا حیح و ارائۀ نیاز به ت

گر آثار این مثنوی بر قاطبه علم و ادب ضروری به نظر میرسد، همچنین معرفی اسیری و دی

ــعری او، لزوم پرداختن به پژوهش مذکور را بیش از پیش  ــتگیهای ش ــی برجس   وی و بررس

 ازد.نمایان میس

 پیشینه تحقیق   -3

جود نخســـتین بار مرحوم محمد علی تربیت  از وامق و عذرای اســـیری نام میبرد و به و

شــماره   نســخه ای از آن در کتابخانه فاتح اســتانبول اشــاره میکند)مجله آینده، ســال دوم،

ــتم،     1306هفتم،  ــمارۀ هش ــال دوازدهم ، ش م (. همچنین مرحو1310؛ مجلۀ ارمغان ، س

ده ادبیات ، ) نشریه دانشک  «نفوذ زبان و ادبیات فارسی در ترکیه » خجوانی در مقالۀحسین ن 

شماره   صفات النبی از دیگر آثار    ( به معرف191-187: ص1341، 61تبریز،  سخه خطی  ی ن

ــوع ندارد، اگرچه ابیات  ــنخیتّی با این موض ــیری میپردازد که  محتوای آن هیچ س ی چند اس

مق و عذرای ا برطرف مینماید؛ اما پژوهشی که بطور خاص به وا نکاتی از ابهامات زندگی او ر

 اسیری و سبک شعری او پرداخته باشد یافت نشد.

 شیوة پژوهش   -4

ست، به این ترتیب که ب        شده ا ستفاده  صیفی و تحلیلی ا شیوۀ تو عد از در این پژوهش از 

سیری که منجر به تشخّص        شعر ا   سبکی شده  تصحیح مثنوی وامق و عذرا، موارد برجستۀ 

 تعیین، دسته بندی و تحلیل گردیده است .

 عرفی نسخه خطی منظومه وامق و عذرای اسیریم -5

شماره    ست نویس وامق و عذرا به  ستانبول، به خط    4141د ضبوط در کتابخانه فاتح ا ، م

نستعلیق میر علی جامی از خوشنویسان بزرگ  و از شاگردان سلطانعلی مشهدی) گلستان         

سطری کتابت شده است.  12برگ  124هجری قمری در  971( در سال 79هنر، قمی: ص 
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ــده با    ــتونی به زر جدول بندی شـ ــورت سـ ــعار بصـ ــنگرف و اشـ عناوین آن مجدول با شـ

 1یادداشتهایی در حاشیه و ابیاتی به ترکی در انتها آمده است.

سالم )ص( آغاز میشود.      ش از پیاین مثنوی با حمد و ثنای خداوند و نعت رسول گرامی ا

ب  شروع داستان، شرح معراج حضرت رسالت، مدح  سلیمان  قانونی، سپس سبب  نظم کتا        

ستان، ابیاتی در نکوهش روزگار و بی وفایی چرخ     شد. پس از اتمام دا دّار، در غرا پیش میک

ود را خپند و نصیحت به برادرزاده اش، درویش محمد را سروده و در خاتمه، خمسه سرایی     

 ت.تبیین نموده اس

ن، را در در این مثنوی وامق، پسر قاآن، از شاهان ساسانی است که عذرا، دختر فغفور چی     

رانش  خواب دیده و عاشق او میشود. سپس همراه شیدا دوست دیرین خود و تنی چند از یا     

سند و ترکناز را که یکی از همزادان  ست و    به چین میرود. در راه به قلعۀ زنگیان میر عذرا ا

سوار       دربند زنگیان سفر،وامق و همراهان،  شده، نجات میدهند. در ادامۀ  شتی  بگرفتار  ر ک

شیدا و        شود و امواج دریا، وامق،  شتی آنها غرق می شوند. اما در اثر طوفان ک رکناز را به تمی

ــاحل دریای چین می افکند. خبر     یجویا  آزادی ترکناز را به خاقان چین میدهند و وی       سـ

 به را خود عذرا به نســبت اش عالقه اظهار برای هنگام بشــ  وامق،  میشــود. آنان احوال

 شت  سرگذ  و میشناسد   را وامق آواز ترکناز میپردازد. ناله و آه به و میرساند  وی  اقامتگاه

ــق   با   اما  کند؛  دلجویی او از تا  آید  می وامق نزد به  عذرا  میگوید.  عذرا  برای را وامق عشـ

شق  سخت  وی،  دیدن ستۀ  و عا شود  او دلب شق  از  ذراع می شود  تاب بی وامق ع  برای   می

ستد.  وامق طلب به را ترکناز و میدهد ترتیب را بزمی مجلس منظور، همین شاق  میفر   ع

ــم از دور به باغ در ــند.  هم دیدار به اغیار چشـ   خاقان زا را عذرا  وامق، پدر قاآن، میرسـ

 آوارۀ وار مجنون ،وامق این از پس میکند. مخالفت آن با فغفور، اما میکند، خواســتگاری 

ــحرا و کوه ــود ص ــتان، پایان در  میگیرد. انس دام و دد با و میش   دگیدلدا که فغفور داس

یۀ   را دخترش به  وامق آمیز جنون نگ  ما ند   ن یدا ــتی  با  م یه،  همدسـ یان  از را وامق دا   م

ــنیدن از پس عذرا برمیدارد. ــاند می او بالین بر را خود وامق، مرگ خبر ش  به جان و رس

   میکند. سلیمت جانان

 

 

                                                           
 350-349فهرست دستونويس هاي فارسي كتابخانه فاتح )استانبول(، ص  - 1
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 شرح احوال اسیری   -6

آگاهی های  ما از اســیری محدود به اطالّعات اندکی اســت که خود در منظومۀ وامق و   

عذرا و ابیاتی چند باقی مانده از مثنوی صفات النبی به دست داده است. از آغاز حال و نحوۀ 

سیری اطالّعی در دست نیست؛ امّا از مطاوی ابیات وی       در منظومۀ وامق  عذرا  رشد و نمو ا

 بوده :« شیخ زاده»برمی آید که وی،  چنین
 به مـــن شد شیــــخ را همـــت زیاده             که مـــن هم هســـتم آخر شیــخ زاده

 (1693)ب

(. تاریخ تولد و وفات وی نیز معلوم نیســت؛ اما از آنجایی  116و مشــتهر به افالطون) برگ

صفات النبی     سرودن مثنوی  سیری تا      967که تاریخ  ست میتوان گفت که ا هجری قمری ا

این ســـال زنده بوده اســـت. اســـیری در دورۀ کودکی و نوجوانی به آموختن علم  و دانش  

. وی عالوه بر مهارت در شعر و شاعری، در علوم رایج   (2713وکسب هنر پرداخته است )ب  

شرعی        سرآمد بوده و در علوم دینی و  ضی  سیقی و ریا روزگار خود، مثل حکمت، هیأت، مو

سیری،         شعار ا صطالحات مربوط به علوم متداول زمان در ا ست. کاربرد ا شته ا نیز مهارت دا

 گستردگی اطالّعات علمی او را تأیید می کند :  

 کن نخستین جوهـــــر جود            که موجــود از عـــدم شد عقـل کل بود   ز حـــرف

 (                            24)ب

 چو میـــزان از رخ  خـود گشت ترصـیع           چــو یوســـف کو به میـزان شد پی بیع

  (724)ب

ــیری در منظومۀ وامق و عذرا از برادرزاده اش، درویش محمد نام      میبرد که گویا وی   اسـ

یتیم بوده اســت و اســیری او را همچون فرزند خود بســیار عزیز داشــته و به شــیوۀ نظامی   

( . وی همچنین در صفات النبی بر 2755-2704پندنامه ای نیز دربارۀ وی سروده است. )ب

ست.     نفوذ زبان و ادب ←) صفات النبی از دست دادن برادر و اموال خود اظهار تأسف کرده ا

.اســـیری خود را کمترین شـــاگرد نظامی گنجه ای (188در ترکیه، نخجوانی، ص: فارســـی

ــفات          2671میداند)ب   ــروده های جامی قلمداد میکند)صـ ــعار خود را همردیف سـ ( و اشـ

(. با اینکه شـــعر خود را به طرز و شـــیوۀ جامی میداند امّا نظامی  190، همان: ص ←النبی

 گنجه ای را استاد و پیر خود تلقی میکند:

 رچه شعـــر من بر طرز جـــامی ست           ولـــی اســـتاد و پیـــر من نظامی ست اگ

 (                                                2788)ب 
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صریحی که به مقام و منزلت آل          شارات  ست و این امر از ا شیعه مذهب ا شاعری  سیری  ا

 مشهود است : عبا و امام اول شیعیان، ساقی کوثر کرده، کامالً

 بــه روز حشـــر بر جــــانم عطـــا کن            مقــــامــم درگــــه آل عبــــا کــن

 میـــاور ز آتــــش محشــــر بتــــابم            ز دســــت  ســــاقی  کوثـــر  ده  آبم    

 (                                              2702 -2700)ب

ســرودن خمســه را عنایتی از جانب امام موســی کاظم)ع( میداند و به زیارت روضــۀ وی 

(.اسیری در منظومۀ وامق و عذرا و صفات النبی 2793-2791مطهرّش نایل گشته است. )ب

ست:        صیت حکومتی عثمانی نام برده ا شخ سه  سلیمان قانونی )   1از  سلطان  .926-974  :)

سلطان تقد   سیری وامق و عذرا را به این  ست.)ب ا شا : وزیر  2(؛270 -251یم کرده ا . علی پا

سلیمان ثانی)    سلطان  صفات النبی 972-952اعظم  سی در ترکیه،  ←( ) نفوذ زبان وادب فار

. ظاهراً اســیری ابیاتی  نیز در 3ق( 974-982. ســلطان ســلیم دوم)3(؛ 189نخجوانی: ص 

(.از زمان هجرت 190مدح سلطان سلیم دوم، فرزند سلیمان قانونی داشته است .) همان: ص

ــتانبول و مدت اقامتش در آنجا اطلّاع صــحیحی در دســت نیســت .ظاهراً از   اســیری به اس

شته       ستانبول در پیش رو دا سیری پس از مهاجرت به دربار عثمانی در ا سافرت هایی که ا م

 است، سفر به بغداد و زیارت مرقد مطهر امام موسی کاظم )ع( است :

 ابواب بگشاد            بــه بــــرج اولیـــــا یعــنی به بغـداد   بــه رویـــم  پنـــج گنــج

 مــــرا شد این سعــــادت ها میّســــر            بــــه گــــرد روضــــۀ موســی جعفر 

 (    2793-2792)ب

و بعد از آن، مسافرت به مکه معظمه است که در مثنوی صفات النبی از سلطان سلیمان       

 ای انعام و هزینۀ سفر به کعبه را دارد :   قانونی تقاض

 ولـــی چـــون ره کعــبه دارم  به پیش        در آن بــــاب، بین لطـف و احسان خویش 

 نگــــه کن که آخــــر کجـــا می روم            به پیــــش رســــول خـــــدا می روم

 (190ی: ص نفوذ زبان و ادب فارسی در ترکیه، نخجوان←)صفات النبی

 اما، در هر حال، در مورد رفتن یا نرفتن او به زیارت کعبه، هیچ آگاهی در دست نیست.

 اسیری آثار -7

ستقبال از خمسۀ نظامی،         ست و در ا سیری به تصریح خود، از مقلّدان نظامی گنجه ای ا ا

وی پنج مثنوی ســروده که فقط منظومۀ وامق و عذرا و ابیاتی چند از مثنوی صــفات النبی 

باقی مانده اســت. اســیری، علّت ســرودن این خمســه را به خوابی ارتباط میدهد که در آن 
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ــرودن پنج گنج را به وی میدهد )ب        ــارت سـ   -2638خواب رؤیایی، نظامی گنجه ای، بشـ

(و گنج حقایق در وزن و بحر مخزن 375(. این پنج مثنوی عبارتند از: گلشن اشعار)ب2661

ــرار)ب ــبحه االبرار)ب     (، نفخۀ گلزار 2795االسـ (، مثنوی در برابر لیلی و  381در مقابل سـ

(. اســیری در خاتمۀ  2798( و وامق و عذرا  در بحر خســرو و شــیرین )ب2797مجنون )ب

ــرت پیغمبر )ص( را در        این منظومه اظهار میدارد که بعد از ختم وامق و عذرا، غزوات حضـ

 بحر شاهنامه در منظومه ای شرح خواهم داد :

 گــــر شــود توفیــــق یارم             دهــــد این عمــــر مستعجـــل قرارمدگـــر ره 

 به ســـوی بحر شـــهنامه بـــرم دست            یالن را ســــازم از شـــرح وغــا مسـت

 کـــه در نظـــم آورم از روی صـد میل             غــــزاهای رســــول هاشــمی خیــل    

 (                                            2805-2801)ب

هزار بیت در تاریخ زندگانی   12این منظومه، همان مثنوی صــفات النبی اســت در حدود 

حضرت رسول اکرم)ص( و شرح غزوات آن حضرت با کفّار، که خود، نام آن را صفات النبی       

 ق، تاریخ اتمام آن میباشد.967نهاده و به حساب ابجد سال 

 ود  ختـــــم بر خیــــر انجـــام او             کــــه ایــــن نامه شد ختــم بر نام او   بـــ

     بکــــن ســـــال تاریــــخ او را طـلب             حســـاب از صفــــات النـبی العـــرب

 (               191زبان و ادب فارسی در ترکیه، نخجوانی: ص  ←) صفات النبی

 غیر از این شش دفتر، دیوان شعر نیز داشته که فعالً اطلّاعی از آن در دست نیست.اسیری 

 بــود آیـــت شعــــر در شـــأن مـــن            که مشهـــــور دهــــر است دیوان من

  نه در خمـــسه ام نکتــــۀ خـامی است            مــــرا پنجـــه در پنجـــۀ جامی است

 (190همان:ص←) صفات النبی

 ویژگیهای سبکی -8

در این بخش، ویژگیهای سبکی اسیری، شاعر این منظومه، در سه سطح فکری و زبانی و       

بالغی مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد و برای نشان دادن فضای کلی این مجموعه از نظر  

 مؤلفّه های سبکی، برای هر ویژگی نمونه های برجسته ای ارائه میگردد :

 طح زبانی س -1-8

 مقولۀ گسترده ای است و به سه سطح کوچکتر آوایی، لغوی و نحوی تقسیم میشود.
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 سطح آوایی   -2-8

در این سطح، موسیقی بیرونی )وزن(،  موسیقی کناری، موسیقی درونی )آرایه های بدیع      

شدّد کردن مخفف و      سایل کلی مربوط به تلفظ؛ مانند حذف و تخفیف کلمات، م لفظی( و م

 برعکس ، تلفظهای کهن، الف اطالق و ... بررسی میشود .

   موسیقی بیرونی -1-2-8

ــت          ــعر اسـ ــعر میتوان گفت : پس از عاطفه که رکن معنوی شـ درباره تأثیر وزن در شـ

شفیعی کدکنی وزن را      ست. دکتر  شی از آن وزن مهمترین عامل و مؤثرترین نیروها و اثر بخ

ست که صاحبان قریحه وذوق، آنچنان از   فضیلت شعر میداند و میگوید: در اثر    همین وزن ا

ــیقی        ید)موسـ ــخن منظوم بوجود نمی آ ها جز در سـ ند و این آهنگ ــو خود بیخود میشـ

شفیعی کدکنی: ص     شقانه یکی از اوزان خوش آهنگ  48شعر، (. وزن و بحر این منظومه عا

( است  وکثیراالستعمال  شعر فارسی، یعنی مفاعیلن مفاعیلن فعولن )هزج مسدس محذوف    

. 

  موسیقی کناری )قافیه و ردیف( -2-2-8

از نظر موسیقی کناری، اسیری از تمام انواع ردیفهای اسمی، فعلی، ضمیر، مصدری، وصفی، 

حرفی و همچنین ردیفهای طوالنی و مرکب استفاده کرده است. ردیفهای فعلی و مرکب 

(، حضرت 2713)ب:(، خویش2578کند در عشق )ب:»بیشترین بسامد را دارند . مانند: 

(، من   2610(، به )ب: 1301(، ما را چه پرسی)ب:2513(، توست برخیز )ب:186دوست)ب:

قافیه نیز گوشه « (، و...2801(،  توان گفت )ب1325(، بنمای با من )ب:1771چیست؟)ب:

ای از موسیقی شعر است. در این منظومه قافیه های وصفی کاربرد بیشتری دارد. نمونه هایی 

(،  708( ،کشیده/ آرمیده )ب:785و257داده/گشاده )ب:»رد این نوع از قافیه ازکارب

آوردن انواع جناس در محل قافیه از ...« (،  139(، آرمیده/ دیده)ب:1765فشانده/خوانده )ب:

 دیگر خصایص موسیقی کناری در این منظومه است :

 دردست  ـدیر کـــارش سوز وندارد اخــــتیاری هیـــــچ در دســـت            که از تقـــ

  (1818)ب         

 پـــس آنگه گفت فغــفور ای نکـــو زن            به غیــــرت بخــیه بر کـــارم نکــو زن 

 (1956)ب
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 موسیقی درونی -3-2-8

صنایع بدیع لفظی، مهمترین عامل تولید موسیقی درونی در وامق و عذرای اسیری است. 

  28مورد تکرار کلمه،  38مورد تکرار حروف)واج آرایی(، 43جناس، مورد 284در این اثر 

مورد طرد و عکس بکار  2مورد موازنه و 30مورد اشتقاق، 16مورد ترصیع،14مورد تصدیر،

رفته است. با این حساب، اسیری در موسیقی درونی منظومۀ خود، از عنصر تجنیس بیشترین 

ترین استفاده را کرده است. شاعر انواع مختلف بهره را برده است و از آرایۀ طرد و عکس کم

جناس را در مثنوی وامق و عذرا بکاربرده  است که در این میان به نوع الحق بیش از همه 

مورد کاربرد دارد. پس از آن جناس زاید و مزیّل،  160توجه نموده است بطوریکه بیش از 

این جناسها با ایجاد ارتباط بین جناس تام، ناقص، مرکب و مطرف بیشترین بسامد را دارند. 

مصوتها و صامتها موسیقی ابیات را زیباتر ساخته اند. برای مثال نمونه هایی از هر کدام ذکر 

؛ جناس زاید:  2338(؛ زر/زرد )ب 157میگردد؛ جناس مزیّل: عنا/عنایت حما/حمایت)ب

(؛ جناس 1442(؛صاحب/مصاحب)ب617(؛ دل/دال)ب1413ناز/نیاز)ب

(؛ 541(؛ جناس مضارع والحق:پاک/چاک )ب1872(؛ یاد/یار)ب44د/الیزال)بمطرف:الیزا

(؛ جناس خط:حال/خال )ب 686( ؛غرق/فرق)ب1806(؛عرض/فرض)ب55حیرت/غیرت)ب

(؛ تاب،درخشش/ 1323(؛جناس تام:عیش،شادی/ زندگی)ب674(؛ فصل/فضل)ب1132

 جناس مرکب :( و 400(؛ دَرج/دُرج)ب724(؛جناس ناقص: ؛نَقل/نُقل)ب1535پیچیدن )ب

 است    تـرک نازاست            مرا کـــی رســـم خوبی ترکـــنازچـــو نام من به خـــوبی 

 (1140)ب

 عشـــق، بازی مکـــن بازی کـــه نبود              عشــــق بـازیکــه ای مفتــــون داغ 

 (1009)ب 

صامت و کلمه        صوت و  شکل تکرار م شاعر در    تکرار در این منظومه به  ست.  نمود یافته ا

بیش از سایر حروف « ش»بیت از آرایۀ واج آرایی استفاده کرده است در این میان، حرف 43

 در ایجاد این آرایه مؤثر بوده است :

 چنان از شــــوق بگرفتش در آغـــوش             که شـــوق زندگـــی گشـتش فراموش  

 (2535)ب

بیت دیده میشود که در تولید موسیقی درونی بسیار  36تکرار کلمات در این منظومه در 

اثرگذار است. گاهی تکرار در فواصل معین تولید موسیقی کرده و در جذابیّت بیت مؤثر افتاده 

 است؛ مانند :
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 را طــــلبکـار کـــنارشدلکــــــش یار             از آن خـــلقی  کنارچــون  کـــنارش

 (544)ب

با فاصله؛ بلکه پشت سر هم آمده و مؤکّد ساختن موضوع را آشکار نموده  گاهی این تکرار نه

 است :

 از هر سو نشاندند           نهـــالی بر لـــب هر جــــو نشـــاندند      صـف صـف درخــتان 

  (638)ب                                                                                                  

مورد ردالعجز  28تکرارکلمه در این منظومه به شکل تصدیر هم بکار رفته است. در این اثر    

 علی الصدر آمده است :

 زبـــان تا یافتش چـــون غنچۀ صد پیچ           نراندی غیــــر وامــــق بر زبـــان هیچ     

 (423)ب

ــیری   ــده، اس ــنایع یاد ش ــیع، 11ه،مورد آرایۀ موازن 30در کنار ص مورد  16مورد آرایۀ ترص

 مورد از صنعت طرد و عکس نیز بهره برده است : 2اشتقاق و 

 گهــی مـــی گفت مظـــلومم تو بودی             گهــــی مـــی گفت محـرومم تو بودی  

 ( 2527)ب

 ز  راوی  اینــــچـنیــن  دارم  روایــت            کـــه گفت از روی تعـــلیم این حکایت 

 (563)ب

 فتــــاد آنگـــــه به پایش همچو نعلین            ز  عـــین  مردمـی  آن  مردم  عیــــن   

      (                                                                     93)ب

 مختصات آوایی -3-8

 حذف و تخفیف کلمات -1-3-8

 :حذف در آغاز کلمه 

 ر  فگا به دســـت  و پایــش افتاد آن دل  سگـــی دید از سگــــان کـــوی دلدار

 (1729)ب

 :حذف در وسط کلمه 

 میتـــوانی           نســـــیمی  از  دیـــــار  مهـــــربانی     ار بســـوی  او  فرســـــت  

 (1809)ب
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 تغییر مصوت -2-3-8

 :تبدیل مصوت کوتاه به بلند 

 نقـــــاش            شده در عــــالم از نقـــش نکــو فـاش   او ستادانند در آن شهــــر

 (964)ب

 :تبدیل مصوت بلند به کوتاه 

 فرهـادکش بود   تیــــز هشبود             مگــــویش  تیــز هشبه قصـــد قتــــل مردم 

 (2373)ب

 تشدید مخفّف -3-3-8

 خـــم به عشــرت کرد آهنگ قّـــد ز خــــلوت بر ســــر بازار شــد چنگ             به  

 (514)ب

 مختصات لغوی   -4-8

 کاربرد زبان عامیانه   -1-4-8

شعر   سیری، کلمات، ترکیبات و کنایات عامیانه که نوعی تطابق با زبان کوچه و بازار  در  ا

در شــعر :» اســت وجود دارد. زرین کوب دربارۀ این ویژگی ســبک هندی چنین میگوید  

شد و در               سه خارج  صار اهل مدر سبب آن که از انح صفویه به  صاً در دورۀ  صو سی مخ فار

رده فروش، خباز، آشپز و سربازـ  مملو شد از الفاظ   دست بازاریان افتاد ـ خیاط ، کفشگر، خ 

 (.57شعر بی دروغ، شعر بی نقاب، زرین کوب : ص« ) و تعبیرات بازاری.

 پابست کردن:

 به شغــــل این جهــــان پابست کردی       مـــرا از نیســــتی تا هســــت کـردی     

 (111)ب

نده ات من)ب  »یا:   ــرم ندی خود    67شـ به فرز خان و    1716قبول کردن)ب(،  (، بی 

 ...«.(، 1394(، قدم رنجه کردن)ب1561و679(، حنا بستن به کف)ب2296مان)ب

 کاربرد واژه های ترکی و لغات کهن و مهجور -3-4-8

با وجود اینکه اسیری در دربار ترکان عثمانی بوده است؛ کمتر تحت تأثیر واژه های ترکی  

ست. از میان وا  ستفادۀ وی میتوان به عنوان نمونه  و مغولی قرار گرفته ا ژه های ترکی مورد ا

( اشــاره کرد. اما لغات و  131(، طغرا)ب1707(، فغفور)ب 792(، وشــاق)ب 227تتق)ب»به 

واژه هایی در منظومه اسیری به کار رفته که امروزه جزو واژه های مرده زبانند. مثل: باژگونه 

 (.  733(؛ انگِشت )زغال( )ب218(؛ پای انداز)فرش( )ب1493(؛ دیجور)ب906)ب 
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 ترکیبات تازه و خاص   -4-4-8

ضافی و وصفی نمود چشمگیری دارد. ترکیباتی چون :     سرود  »در این اثر انواع ترکیبات ا

(،  زاغ 72(،  باده غربت)ب1847(، طالع شور )ب 1438(، عشق گستاخ)ب  1000مشورت)ب 

صه)ب   1069محن )ب صرق سمند نکته )ب 1811(، م (،حکاک  458حلم)ب(،  دامن 1378(، 

 « .(،...446(، شمع ناموس)ب 1543(،صبر خرد روب )ب313(، تَرک عشق)ب1670قضا)ب

 ساختهای متعدد از یک واژه   -5-4-8

ساز چون :      شباهت  سوندهای  سا »، «سان »آفرینش ترکیبات و واژه های مختلف با پ ، «آ

 یکی از مشخصه های شعر اسیری است .« دلخواه»

 سان: -

 انه سان تن خـــاک کرده            یکی چــون گـــل گریبان چــاک کردهیکـــی پـــرو

 (         2248)ب

 دلخواه: -

 زگــــرد رو بر آن رخســــار دلخـــواه             کواکــــب بــــود بــر پیراهـــن مــاه  

 (1526)ب

 آسا: -

 پــــــر میگشــــت گــردون  شهـــاب آسا چـــو کردی نیــزه بیرون            برای او س

 (1116)ب

 سطح ادبی -5-8

در ســبک هندی چندان به بدیع و بیان توجه »اســیری از متقدمان ســبک هندی اســت.

نمیشود. البته تشبیه، اساس سبک هندی است امّا از دیگر امور بدیعی و بیانی جز بصورت        

(. با این حال در شعر  298سبک شناسی شعر، شمیسا:      « ) طبیعی و تصادفی خبری نیست.   

صــنعت ادبی بکار رفته اســت که در موســیقی و محتوای آن مؤثر بوده   15اســیری بیش از

است. در میان آنها تشبیه، تلمیح و ارسال المثل از باقی پرکاربردترند. وی از انواع تشبیهات     

مر( در شعر خویش بهره گرفته  که  ) اضافه ی تشبیهی، تشبیه مرکب، تشبیه مفروق و مض     

ضافه ی تشبیهی اختصاص           سامد به ا اغلب آنها حسّیند. در میان انواع تشبیهات بیشترین ب

(؛ درّ 2412دارد. این تشــبیهات اغلب کلیشــه ای و قریبند؛ ترکیبهایی مانند: تیغ محنت)ب

ــه)ب429فرزند)ب ــب)ب451(؛ آهوی مهر)ب418(؛ غنچه های قص ــنگ450(؛ زاغ ش  (؛ س

آمده است مورد توجه است: « باغ»(؛ ... . همچنین بسامد ترکیباتی که با کلمۀ 2193جفا)ب
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ــل) (؛ بــاغ  110(؛ بــاغ ممکن)ب565(؛ بــاغ امیــد)ب405(؛  بــاغ فکر)ب2517بــاغ وصــ

(؛ ... .کاربرد فراوان اضــافۀ تشــبیهی در مثنوی وامق و عذرا نشــان از تصــویر  2654ادب)ب

د. دیگر تشبیهات مورد استفادۀ او گاه همچون متون سبک آفرینی بی بدیل ذهن اسیری دار

حسی است.کاربرد اندک   –خراسانی ساده و حسی به حسی و در پاره ای موارد از نوع عقلی 

تشــبیه با طرفین معقول، حاکی از عدم تمایل شــاعر به فضــای ذهنی و تجریدی و میل به  

شبیه میان به  سادگی و نمایان ساختن وضوح مطالب در این منظومه دار     د. مواردی چون: ت

(؛  مانند  2365(؛ رخ افسرده به چله دی و موی سفید به برف)ب318نی و قامت به چنگ)ب

ــیار   (. 1178کردن دریا به اژدهایی که حلقه زده)ب ــیری در مواردی بس ــعر اس با اینهمه ش

 ود:  اندک یک تقلید صرف نیست. چنانکه در ابیات زیر تشبیهات تازه و نادری دیده میش

 مگـــو دف حــوض پر آبیست در دست             به رویـــش ماهــــیان سیـم از انگشت 

 (537)ب

 بیــــاض صفحـــــه را بــاغ جنان کن            سطــــورش چـــون خیابانها عیـان کن  

 (419)ب

 حالل است  جواهــــر لفــــظ و وزن آب زالل است            جواهـــــر در چـــنین آبی

 (421)ب

ــیم )ب        ــبیه کوچه ها به جوی سـ (؛ درخت به طوطی و برگ آن به پر    180یا نظیر: تشـ

 (.  1458(؛ کنیزان به باد نوبهاری)ب791(؛ ظروف چینی به محبوبان چینی)ب707)ب

شبیهات خود حاالت              شبه به ت ستند؛ اما در م سیری چندان تازه نی شعر ا شبه های  وجه 

 فتار و کردار آنان را ذکر میکند :خاصّ عاشق و معشوق، ر

 یکی غرقـــه شــــد در بحـــر خونخوار           چـــو عاشــــق در میــان اشک خونبار 

 (1236)ب

 دل نی گشـــته ســــوراخ از غـم و درد            تنـــش چون عاشقــان بندد رخش زرد 

 ( 534)ب

بان)ب    به زلف خو ند کردن   1102ره پرپیچ  مان یاه هجر        (؛ ه ــ های سـ ــب به شـ یان  زنگ

به رخ عشــــّاق)ب 1109دلبر) به دل      746(؛ چمن را در زردی  یان را  باب و مرغ بر (؛ ک

 (.725عشاق)ب

مهمترین نوع تضاد در ادبیات، تناقض است. تعابیر پارادوکسی اوج هیجانات عاطفی شاعر  

سازد .     شکار می ست از بیانی به ظاهر متنا   »را آ شاعرانه عبارت ا قض یا مهمل امّا  پارادوکس 
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حاصل، حقیقتی است که از راه تأویل میتوان به آن دست یافت. به دیگر سخن، پارادوکس       

)بالغت تصـــویر، « در ادبیات، بیانی اســـت که حقیقت دارد؛ امّا حقیقتی به نظر نمیرســـد

ست؛ مثل: تلخ گوارا          327فتوحی: ص سیری ا شعری ا صاویر مهم  ضاد از ت (. پارادوکس و ت

ــادی/غــم   368(؛  خــواب بــیــدار)ب  1019رانــه آبــاد )ب (؛ ویــ884)ب (؛ شـــ

ــوح و خفا، قلت و            1068،نوش/نیش)ب (.کنایه های بکار رفته در این منظومه، از نظر وضـ

ــائط تماماً از نوع  ــکار   « ایما»کثرت وس ــادگی آنها را آش ــوع، خود س ــتند که این موض هس

لب آوردن)ب          به  ند:کف  مان ید؛  ما ــتن)ب1180مین ــسـ ــتین  (؛1419(؛  برآتش نشـ آسـ

ــاندن)ب  ــتن)ب 189(؛  جان به کف نهادن)ب   1231افشـ (؛ خون 2323(؛ کدو بر کف داشـ

سیری ضرب المثلها را بجا و زیبا بکار میبرد و برخی از آنها به زبان امروز   573خوردن)ب (. ا

(؛ منه آیینه را 1406بسیار نزدیک است؛ بطور نمونه: نه با یک دل به صد دل گشت عاشق)      

ــاله کنم طی)ب  2723در پیش کوران)ب ــد س ــب راه ص (؛ غم همدرد را 1085(؛ به یک ش

(. استعاره از دیگر عناصر شعری در منظومۀ وامق و عذرای اسیری است      1303همدرد داند)

که در این اثر بیشــتر در شــکل اســتعاره مکنیه)تشــخیص( دیده میشــود. تشــخیص نیز از  

 ادهای مجازی است: شاخصه های عمومی سبک هندی بشمار میآیدکه بیشتر حاصل اسن

 چو عشـــق افکند دست خویش بی باک           گـــریبان مـــن و تو هـر دو شد چـاک     

 (326)ب

 چــو کردی ســـر برون از مهر مشــارق            گریـــبان چـــاک کــردی صبح صادق  

 (1894)ب

 تلمیح   -1-5-8

احادیث نبوی به وقایع تاریخی و  اســـیری در مثنوی خود ضـــمن توجه به آیات قرآنی و 

داستانهای بزرگان دینی و ملی نیز اشاره کرده است که در یک تقسیم بندی کلی، تلمیحات 

 اسیری را میتوان به دو مورد زیر تقسیم کرد :

سالمی          سالمی و غیر ا سیری به دو گونه ا شعر ا الف( تلمیحات دینی: این نوع تلمیح در 

سالم     ی آن دسته هستند که به آیه ای از قرآن، حدیث یا زندگی    تقسیم میشود. تلمیحات ا

شاره دارند .در میان آیات و احادیث مختلف، آیات و احادیثی که به     شیعه ا پیامبر و امامان 

شتر بکار       شاره دارند بی شأن و مقام و منزلت پیغمبر اکرم )ص(ا معجزات و حوادث زندگی و 

(؛ 143(؛  امّی لقب)ب129؛ چراغ بزم لوالک)ب(132رفته است؛  مانند: بین الماء والطین)ب

(؛ ز هر ســنگ و شــجر آواز بر 144(؛ )شــقّ بدر)ب145و معجزاتی چون: بزغالۀ مســموم)ب
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ــت )ب ــیعه یکبار به امام علی)ع( )ب147خواس ( و دو مورد به 2702(؛... از میان بزرگان ش

ر اســالمی نیز ( اشــاره شــده اســت. تلمیحات غی2700( و آل عبا )ع()250اهل بیت )ع()ب

سیری دارند. در این اثر   بار  3بار به حضرت یوسف و سلیمان؛    9جایگاه ویژه ای در منظومۀ ا

بار به 5بار به حضرت آدم و حضرت داوود و حضرت نوح؛1به حضرت خضر و حضرت یعقوب؛

 بار به حضرت موسی )ع( اشاره شده است.  6حضرت عیسی و 

سیری       سطوره ای: ا سی و ا ستانی،       ب( تلمیحات حما صیتهای دا شخ در این منظومه به 

شاعر در این اثر یکبار به  دارای جم جاه )ب      ست.  شاراتی کرده ا سی ا (و  296تاریخی و حما

( و  484( اشـاره میکند . سـیاوش و فریدون )ب  644یک دفعه به مانی و صـورتگری وی )ب 

جام وی )ب    ید و  ــ ند. ف    655جمشـ ته ا ــاره قرار گرف رهاد و   ( نیز دراین منظومه مورد اشـ

 سختیهای او نیز مورد توجه اسیری بوده است.       

 تضمین آیات و احادیث  -2-5-8

 شیوه های بکارگیری آیات و احادیث در این اثر متفاوت است :

 درج و اقتباس: -

 ز دامــن چهره بنمود « والیــلش»بود          کـــه « والضحی»تو گفتی آن جبین چون  

 (1536)ب

 حل: -

 « قاب  و قوسین» ن بگشـــود در کشـف تتق عین            که ظــاهر گشـت ذکرچــــنا

 (227)ب

 تصاویر و توصیف مناظر -3-5-8

سازیهای بدیع از ویژگیهای این        صویر  صیفات و ت سادگی کالم به همراه تو روانی گفتار و 

سیار هنرمندان           صیتها و مناظر، ب شخ صحنه های بزمی و  صف  سیری در و ست. ا ه عمل  اثر ا

میکند و به سان نقاشی ماهر به تصویرگری میپردازد. قسمت عمده کتاب در وصف قصرهای  

چهارگانه ای است که به دستور قاآن موافق با فصول اربعه سال برای وامق ساخته اند. ابیات 

 زیر در توصیف گنبد کافور گون است :

 بســــت آب صـافی همچو مرمر   چـــو تنـــدی کـــــرد گرد باغ صرصر            فــــرو 

  

 فلــــک برتــــن کشــید از ابر سنجاب            ز سنجــــابـش فــــرو بــارید سیماب

 (769-767)ب
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سم کردن           شگردها و ابزارهای هنری برای پروردن و مج صیف یک منظره از  سیری در تو ا

صحنه در چشم خواننده استفاده میکند. به عنوان نمونه، در بیان شکوه و عظمت کوهی که     

وامق و همراهانش به پای آن میرســند، تصــویری هنری  و شــاعرانه و در عین حال قابل     

 از اغراق هم نیست، عرضه میکند : تجسم برای مخاطب را که خالی

 نمــــوده بیضـــــه ای باالی کهســـار                  چه کوهــــی کز شکـــوهش چرخ دوّار

 (1092)ب 

 شــــده آتــــش زنه از بــــرق میغش            خــــراشـــیده رخ گـــردون  ز تیغـش  

 (1097)ب

ــا ــود و میخواهد در زمینه در نبرد وامق با زنگیان وقتی از حوزه مس یل غنایی خارج میش

رزمی خیال خود را به پرواز در آورد؛ تصــویرهای شــعرش هماهنگ با موضــوع میشــود و با  

 زیبایی تمام قدرت القای حماسه را دارد :

 سپــــر بر دوش افکند و کمـان خواست                    زره پوشـــید و خفــــتان را بیــاراست

 دلیــــر از تیر و خنجـر            چـــو بـــــازی بر عقــــابان ســیه پربرایشــــان شد 

 (                                                        1113-1112)ب

 سطح فکری   -6-8

شعار خود همواره از غم فراق  و هجران       ست. او در ا شاعری درونگرا سیری  از نظر فکری ا

شقی      ست. ع ست توأم با        سخن گفته ا شقی ا صیف میکند؛ ع سیری در این منظومه تو که ا

سازی  "درد و رنج. دردی که درمانی برایش نیست  و   شد چاره  . معشوق در  "جز مرگش نبا

شعر اسیری وسیله ای برای خودشناسی عاشق است و در واقع همان پل و قنطرۀ عرفاست           

 و سرانجام ، عاشق : که عشق او را از عشق مجازی به سمت عشق حقیقی سوق میدهد

 به مهــــر دوســــت فانی گشت مطلق            از آنــــرو عشــــق او بـــاقی شد الحق

 ــل مجازشـدر آخــــر ســــبز شـــد بـاغ  نیازش             حقیقـــت ســـر زد از نخـ

 ــد باغ تحـــقیق        نصــــیب او از آن شــ   کشـــید از بـــزم وحـــدت جام توفیق         

 (2584-2582)ب

 مهمترین عناصر فکری شعر اسیری عبارتند از :  
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 مدح   -1-6-8

اسیری در بخشی از اثر خود به مدح سلطان سلیمان قانونی میپردازد. وی در این مدایح،      

از  هیبت،  شجاعت،  عدالت ، بخشش و مردمنوازی و ... ممدوح سخن گفته که در مواردی    

 به اغراق و گزافه گویی نیزکشیده شده است: 

 ـــف گـــرم شد بازار عدلش    چـــو یوس           ـک آثـــار عدلش  ـ...گذشــــت از نه فل

 (274)ب

 وعظ و نصیحت   -2-6-8

سیری در بخشی از این        از دیگر موضوعات مطروحه در این اثر، ایراد مسایل اخالقیست. ا

ــایلی             منظومه برادرزادۀ خود را مورد پند و اندرز قرار میدهد. وی در این پند نامه  به مسـ

ن گذران، نکوهش جهل و توجه به علم و  چون : غنیمت شمردن فرصتهای عمر در این جها  

دانش وکســب فضــایل، نیکی کردن در حق دیگران  و مردمدار بودن و برحذر داشــتن از   

 شراب میپردازد :

 مـــزن در خـــود به دست خویش آتش                    مکــــن میــــل شراب از طبع سرکش

 (2732)ب

 استشهاد به آیات و احادیث  -3-6-8

بخش مختصات ادبی اشاره شد یکی از خصوصیات مهم شعر اسیری تلمیحات       چنانکه در 

به احادیث وآیات و داســتانهای پیامبران اســت. در این بین اشــاره به آیات و احادیثی که   

بین »بیانگر شأن و منزلت پیغمبر اکرم)ص( میباشد؛ نمود بیشتری دارد. از آن جمله است:     

( وآیات قرآنی مانند:  143ب«)شه امی لقب »(؛ 129ب«بزم لوالک»(؛ 132ب« الماء و الطین

 ( و... .141ب«)منطق الطیر»(؛ 788ب«نور علی نور»(؛54ب«لن ترانی»

   نکوهش چرخ غدّار و عالم فانی -4-6-8

اســیری به دلیل ترک دیار و هجرت با زندگی پر مالل دســت و پنجه نرم کرده اســت.   

ــت که روزگار برایش به    ــکایت از اندوه و دردیس ــروده هایش ش ــامین س بالطبع یکی از مض

ــیری در جای جای منظومه از فلک     ــت. اس ــکایت از  فلک اس ــت و نیز ش ارمغان آورده اس

 اب، شکوه نامه ای از روزگار آورده است:   شکایت میکند؛ عالوه بر آن در پایان کت

 به مهجـــوران جفــــایش میرسد بیش            از او دل ریـــش تر هـــر لحظه درویش 

 به طفـــالن خــــودت جور است افزون        ـردون     ی ای زال گــندانـــم از چـــه رو

 (2623-2622)ب                                                                                       
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 ساقی نامه   -5-6-8

نوعی از معانی شعری است که در آن ساقی مورد خطاب قرار میگیرد و در این مخاطبه، » 

انواع شعر فارسی، رستگار    «)اغتنام وقت و استفاده از فرصت و زود گذری عمر مطرح میشود   

ی اسیری در این مثنوی آوردن یک دو بیت خطاب به  (. از تشخّصهای سبک   288فسایی:ص  

 ساقی در پایان هر بخش از منظومه است:

 بیـــا ســـاقی مشــــو از مـــا گریزان             کـــه بــــاغ عمــــر را شد برگ ریزان

 به روی بــــرگ می ده خـــــرم و شاد            تو هــــــم از بــــرگ ریز عمـر کن یاد  

 (732-731)ب

 تکرار مضامین و محتوای اشعار   -6-6-8

 اسیری برخی مضامین  و مصرع ها را چندین بار بکار میبرد: 

 دف آمــــد ماه بدر از دســــت مطرب            به دامــــانش جـالجـــل چـون کواکب 

 (535)ب

 ـالجـل چون کواکب چـــو چــــرخ چـــنبری دف را مراتب            به دامـــــانش جــ

 (1508)ب

 عجــــب دردیســــت درد عشــقبازی             کــــه جـــز مرگـش نباشد چاره سازی 

 (2456)ب

 عجـــب سرّیســــت سرّ عشـــق بازی             کــــه جز مرگــــش نباشد چاره سازی 

 (2552)ب

 تأثیر پذیری اسیری از شاعران پیشین   -7-6-8

ــی این ــینیان را خوانده و تا حدود      بررس ــیری آثار پیش ــت که اس منظومه گویای آن اس

 زیادی از آنان آگاه بوده است:

      :سعدی 

 بگـــذار تا بگریـــم چون ابر در بهـاران             کـــز سنـــگ ناله خیزد روز وداع یاران  

 (84)غزل های سعدی،ص

 :اسیری      

 ریســـت            بـــه حــــال زار خــود بسیار بگریست  چــــو ابر نـــوبهـــاران زار بگ

 (40)وامق وعذرا، ب
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 :سعدی      

 از دســــت و زبــــان کــــه بر آیـــد            کــــز عهـــــدۀ شکـــــرش به در آید      

 (53)گلستان، ص:

 :اسیری        

 نــــه  آن  بــاب  شکــــایت را گشاید            نـــه ایــــن از عهــــدۀ شکـرش برآید  

 (79)وامق وعذرا،ب

 :سعدی    

 مخــــور هول ابلیـــــس تا جـان دهد            همــــان کــس که دندان دهد نان دهد

 (2806)بوستان، ب

 :اسیری     

 بــــدو الیــــق ز خـــوان رزق نان داد           کـــه ذات حق به هر طفلی که جان داد  

 (                                                                                    2310)وامق و عذرا، ب

 :حافظ شیرازی 

 مـــرا امید وصـــال تو زنـــــده میدارد            وگرنه هر دمــم از هجر است بیم هالک  

 (1615)دیوان حافظ، ب

 :اسیری   

 امیــــد وصـــــل جــــانم زنـده دارد             مـــــــرا ایـــــن آرزو پایـــنـده دارد 

 (2051)وامق و عذرا، ب 

 تضمین -8-6-8

 تضمین کرده است: 136اسیری بیت زیر را از خسرو وشیرین نظامی ص 

 به شـــاگـــردان دهـــد دّر خطــرناک     نبیـــنی وقـــت سفتــن مــرد حکاک        

 (2677)وامق و عذرا،ب

 عطار 

ــلیمان )ممدوح     ــلطان س ــت .از آنجا که س ــیری در دو مورد از عطار تأثیر پذیرفته اس اس

سرودن مثنوی وامق و عذرا  با آوردن حکایت            سیری برای  ست ؛ ا شاعر و ادیب ا سیری(  ا

به نوعی قصــد دارد از وی کســب   "عاشــق بودســلطان محمود  و درویشــی که پیش ایاز "

ضاه همدانی آمده        ساله لوایح عین الق ست که در ر تکلیف کند. مآخذ این حکایت، روایتی ا

ست.)لوایح: ص  سیری در پایان حکایت قصد خود از   388و نیز: منطق الطیر: ص  87-85ا (.ا
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سبب نظم کتاب در ابی 331-330بیان آن را اظهار میدارد)ب اتی برتری نظامی  (. در  بخش 

را نســـبت به خود و دیگران در ســـرودن خمســـه بیان می کند و در بیتی آرزوی خود در 

سـرودن  خمسـه را به عشـق گلخن تاب و سـلطان  تشـبیه میکند. اسـیری مضـمون بیت         

شد ن او   "مذکور را از حکایت  سوانح غزّالی    "سلطان محمود و میهمان مردگلخن تاب  در) 

 (گرفته است :362منطق الطیر: ص: و نیز:  123-122:ص

 بـــود این آرزو در گــلشـــن جـــــان            مثــــال عشـــق گلخن تاب  و  سلطان   

 (362)ب

   نتیجه گیری -9

های اخیر         ــال های ادبی و فرهنگی ایران در سـ نه  که بخش عظیمی از گنجی با وجود آن

سایی و معرفی گردیده ولیکن کم نیستند آثار ادب     ی که در قالب نظم و نثر پدید آمده و  شنا

شاعر قرن دهم یکی از این      سیری  شناخته باقی مانده اند. منظومۀ وامق و عذرای ا تاکنون نا

شان می دهد              سی ن شنا سبک  صر  سی و تحلیل این منظومه از نظر عنا ست. برر نمونه ها ا

ستعمال الفاظ و ترکیبات عامی       ست .کثرت ا سبک هندی ا سیری از متقدّمان  انه ،تلمیح و  ا

ارسال المثل از خصایص عمدۀ سبک هندی است که در این منظومه به وفور دیده می شود. 

سال المثل،         ستعاره، جناس، ایهام، مراعات نظیر، ار شیبه، ا سیری خیال پردازی، ت شعر ا در 

شکل     ضامین نو و بدیع به  تلمیح، پارادوکس)متناقض نما(، کاربرد آیات و احادیث و بویژه م

سالف خود، و بهره گیری از انواع     مطل سیری از آثار ا شود. تأثیر پذیری ا وب و بجا دیده می 

ــتردگی   ــائل دینی و... گس ــیقی، حکمت و منطق، نجوم و هیأت ، مس ــهای ادبی، موس دانش

ــیری         اطالعات علمی وی را در آن علوم و آثار تأیید می کند . بطور کلی میتوان گفت: اسـ

که  با کاربرد مناســب و بجای صــنایع ادبی، ســخن خود را شــاعریســت  قویدســت و توانا 

 دلنشین و زیبا نموده است.  
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