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چکیده
این مقاله وجوه تشابه دو اثر غنایی منظومه ازهر 

زهر نزاري قهستانی و وامق و عذراي ظهیر مو
ي تحلیل اي و با شیوهبا روش کتابخانهراکرمانی

. در هر دو داده استو توصیف مورد بررسی قرار 
ولی بعد ،شدهاي عاشق دختري زیبا اثر شاهزاده

از روبرو شدن با مخاطرات فراوان به معشوق خود 
هاي دو منظومه اند. با وجود شباهترسیده
هایی نیز در این دو منظومه وجود دارد تفاوت

ها، حضور رقیب مانند شیوه عاشق شدن شخصیت
در ازهر و مزهر و نبودن رقیب در وامق و عذرا. 

بیرونی در مجموع زاویه دید در هر دو داستان
است و صحنه پردازي متفاوت است. اثر ظهیري 
کرمانی مخیل و در اثر نزاري قهستانی 

ها بیان حماسی نبردهاي مزهر با هلیل بیشترصحنه
ي ظهیر کرمانی مزین زبان منظومهو یاران اوست.

هاي ادبی است اما اثر نزاري قهستانی به آرایه
وي را تر است و این مساله اثر نسبت به آن ساده

از شکل حجمی به خطی بدل ساخته است.
ظهیر ،ازهر و مزهر،: وامق و عذراهاکلیدواژه
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The comparison of the Vameghi and
Ezra to Azhar and Maziher of

Nizari Quhistani
H. Bassak1, Fatemeh B seyyed asaee2

Abstract
Vamegh-o-azra (poetry book) one of
works is that it mimics the zahir
kermani is written a Attar. (iranian
poet) in this paper, the similarities
between the effects of ghanaei  and
epopee terms in poetry and vameghi
and azrazahirkermani using a library
and evaluated by means of analysis and
description. for a deeper understanding
of literary texts and richness of those
two effects were studied comparative
method both the prince was in love with
a beautiful girl but after facing a
difficult and terrible adventures similar
to his beloved have and despite the
similarities of the two-way there are
also differences in the two systems
including ways of falling in love with
the characters,odaughter of the king of
the puck is and the prince of the human
species, halil presence as a competitor
in halil is a name of a rival prince and a
termazhar and mizehr and not rghyb in
vameghi and azra.all these writings are
term in the event of in total viewing
angle in both outer story and the setting
is different. zahirkermani and
imaginative as well due to the most
expression of epic battles scenes with
his companions.zahirkermani is
decorated with figures of speech-
language system But it is easier to
nizariquhistani and that has made his
work from a linear volume.
Keywords:zahirkermani, comparison
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مقدمه
در » داستان و ادبیات«میرصادقی در کتاب جمال

خصلت بارز داستان آن «گوید مورد داستان می
است که بتواند ما را وادار کند که بخواهیم بدانیم 

افتد. در این مفهوم عام، تنها بعد چه اتفاقی می
است و اینکه چه اتفاقی افتاده زمان عامل مهمی 

(میرصادقی، » و بعد چه اتفاقی روي خواهد داد.
1375 :95(

پژوهش در ادبیات غنایی و بیان احساسات و 
عواطف شخصی بویژه در منظومه وامق و عذراي 

ي ازهر و مزهر نزاري ظهیر کرمانی و منظومه
ها قهستانی که از نظر مضمون و ساختار شباهت

هایی با یکدیگر دارند به تفاوتو در عین حال
عنوان یک جریان اجتماعی تاثیر گذار در جامعه 
و مقبولیت ادب غنایی از جانب مخاطبان حائز 

اهمیت است.
منظومه غنایی اشعاري است که با بیان احساسات 
انسانی از عشق، دوستی و نامرادي در مخاطب 

ادب غنایی گذارد. پیوند مباحث مذهبی،تاثیر می
ها را دیرباز معشوق مطرح شده در منظومهاز

لذا در مناجات ،کندجایگزین معبود می
ها با خدا ادب عاشقانه بنوعی هاي منظومهقهرمان

از این منظر دهد وتفسیر عارفانه را نیز پوشش می
شود. گر میترین شکل جلوهادب غنایی به عالی

هاي دو منظومه وامق اي میتوان شخصیتبه گونه
مزهر را نماد عاشقان بیقرار و ازهر و عذرا را و 

نماد معشوق با جمال دانست. نصر و بیجاده و  
هلیل را  استعاره از نفس اماره شمرد.

هرچند تقلید در ادبیات از منظر نقاد ادبی پسندیده 
هاي مختلف از نیست، اما از منظري دیگر روایت
مقاله کند. در اینیک اثر به ماندگاري اثر کمک می

تأثرات سرایندگان از آثار منظوم یکدیگر 
رویکردي است که سبک و سیاق هر دو نویسنده 

ها و شناساند لذا در این مقاله شباهترا به ما می
ي ازهر و مزهر نزاري قهستانی هاي منظومهتفاوت

و وامق و عذراي منظوم و منثور میرزا ظهیر 
کرمانی مورد مطالعه قرار گرفت.

تحقیقو فرضیاتپرسشها
اثر ظهیري کرمانی با چه رویکردي و تا چه حدي 
مشابه به اثر عنصري و روایتگران دیگر 
اوست.شیوه الگوبرداري و تقلید نزاري قهستانی 

ي خود او از در مثنوي ازهر و مزهر به گفته
خسرونامه عطار چگونه است.

رسد اثر منظوم و منثور ظهیر کرمانی در به نظر می
کردن داري از مضمون عنصري و مخیلالگوبر

ي پردازش در جهت داستان و تفاوت در شیوه
جذب مخاطبان بیشتر بوده است.

رسد مثنوي ازهر و مزهر و نزاري به نظر می
قهستانی هم به جهت سبک بیان حماسی و 
عاشقانه متفاوت با اثر ظهیري کرمانی باشد اما 

روند ي هشباهتهایی هم در مضمون و هم در ادام
نمایاند.داستان این دو اثر را نزدیک به هم می

اهداف تحقیق
آشنایی بیشتر با ادبیات غنایی و پژوهشی 

هایی با مضامین تر در زمینه منظومهگسترده
همسان
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هاي غنایی همسان با تحلیل محتواي منظومه
ي توصیف اي در جهت نحوهرویکرد مقایسه

مغازالت عاشقانه در پناه حوادث هولناك  
بیان میزان تاثیرپذیري مثنوي ازهر ومزهر از 

ي عطارخسرونامه

ي تحقیقپیشینه
در زمینه پیشینه تحقیق باید اشارت کرد که تاکنون 
بسیاري از نویسندگان با گزارش داستان وامق و 

هاي دیگر و عذراي منظوم عنصري و روایت
هاي آن با روایت اصلی ها و تفاوتاهتمیزان شب

سعی در بررسی و تحلیل این اثر مشهور و غنایی 
هاي زیادي در زمینه مقایسه مقالهاند.داشته

هاي غنایی با یکدیگر وجود دارد به عنوان منظومه
ي خسرو و شیرین نظامی با مقایسه«ي مثال مقاله

به مقایسه» وامق و عذراي میرزا محمدصادق نامی
هاي مضمونی وامق و عذراي نامی جهت شباهت

ي پردازش داستان با منظومه خسرو و و شیوه
، 1395(بساك، شیرین نظامی پرداخته است
ي علمی پژوهشی پژوهشنامه ادب غنایی) و مقاله

که درآن » ي هفت روایت وامق وعذرامقایسه«
کوشد ضمن گزارش و تحلیل روایت نویسنده می

وایت دیگر نظیر روایات میرزا عنصري آن را با ر
محمدصادق نامی و خواجه شعیب جوشقانی و 
صوفی و کشمیري و قتیلی بخارایی و حسینی 

( شیرازي و صلحی خراسانی مقایسه کند
، دانشکده 26، نشریه شماره 1388ذوالفقاري 

ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر 
ق و کرمان) و مقاله دیگر ( صادق نامی و وام

عذراي او) که تنها به معرفی وامق و عذراي صادق 
)1353نامی می پرداخته است.  بحرالعلومی ، 

مبانی نظري
عنصري یکی از بزرگترین شاعران ادب پارسی 

سبب شده » وامق و عذرا«نظیر او است که اثر بی
است تا شاعران بسیاري حتی چندین قرن بعد از 

ازد. یکی از این او نیز به تقلید از آثارش بپرد
روایتگران ظهیري کرمانی است که اثر مخیل خود 

دهد.را در مضمونی مشترك اما متفاوت ارائه می
آثار غنایی بیان کننده احساسات و عواطف 

هاي عشقی عشق بن اند در تمام منظومهشخصی
در داستان غنایی «مایه اصلی داستان است. 

ط به موضوع اصلی بیان حاالت و احساسات مربو
هایی هم شاعر به وصال و فراق است. در بخش

هاي زیباي طبیعت مناسبت به وصف پدیده
ها بدون استثناء شاعر به پردازد و در همه آنمی

ستایش قهرمان زن پرداخته و از زیبایی و علو و 
، 1386شمسیا، » ( عظمت او داد سخن داده است.

بطور کلی محور داستانها عشق است.)1384
ي وجود انسان براساس جذبه حقیقت شالودهدر « 

و عشق استوار است.  حال آدمی به مثابه عاشقی 
است که از وصل بازمانده و به غربت افتاده و 

اصل هر لحظه او را در شوق وصال دررجوع به
هاي مجازي را از تب و تاب و اشتیاق دارد. عشق

اي ي سایهاین جهت باید گرامی داشت که به منزله
عشق حقیقی است. در اینجا نیز وصال و فراقی از 

در کار است و ناز و نیازي در پیش، این شور و 
ها و ها این ناز و نیازها، این محرومیتحال

ها، این کشش ها، این ناامیدیها و امیدواريکامیابی
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ها همگی یاد بود گذشته ما را که در و کوشش
ایم تهدیدعالم وحدت با معشوق حقیقی داشته

کند و خاطرات خوش روزگار وصل را به یاد می
ي اصطالح صوفیه قنطرهه آورد. عشق مجاز بمی

عشق حقیقی است. نخست باید این مرحله را 
ي روح را دل و جان داد و آینهگذراند صفایی به

مصفا نمود و قابلیتی پیدا کرد آنگاه با تک پا 
انداخت ایم نردبانی را که از آن پیام حقیقت برشده

و قطع ارتباط با جهان آب وگل کرد و مستغرق 
ي فنا فی دریاي عشق حقیقی گردید و به مرحله

زین العابدین موتمن، به ( »اهللا و بقا باهللا رسید.
)129و128؛ 1356نقل از علی اصغر خبره زاده، 

ازهر و مزهر
مثنوي ازهر و مهر نزاري قهستانی یکی از 

ایی است که بر وزن هاي غنزیباترین منظومه
.خسرو شیرین نظامی استي عطار وخسرونامه

شامل ده هزار بیت است که به زبان حماسی و 
عاشقانه نوشته شده است. نزاري قهستانی هر 
بیتش نشان از جادوي هنري شاعر در بیان حوادث 
رزمی و بزمی است و شرح عشق و عاشقی 

شاهزاده مزهر با شاهزاده ازهر است.
ین منظومه را در پنجاه سالگی و به تاثیر شاعر ا«

ي عطار ساخته چنان از گل و هرمز یا خسرونامه
»که خود گوید:

مراکین داستان از دست برخاست
بگویم کز کدامین مست برخاست

رده ي عطار بودمــــبع کـــتت
از آن زین شاخ برخوردار بودم
زخسرونامه بهتر داستان نیست

تانیستکه خسرو نامه ي او گلس
)1394:112(ذوالفقاري، 

مزهر فرزند مقتحم از قبیله بنی اوس عاشق دختر 
عموي خود ازهر که دختري عفیف و پاکدامن 

اما پس ،کنندشود و با یکدیگر عقد میاست می
دلیل سخاوت، ثروت پدري از فوت پدر مزهر به

دهد. برادران ازهر در طمع به همسري را به باد می
خود به هلیل ثروتمند ستمگر از درآوردن خواهر

قبیله بنی غسان، مزهر را به دریا و سپس جزیره 
نمایند.گرفتار می

قهرمان زن منظومه زنی وفادار و شجاع است که 
.کندها شرکت میپوشد و در جنگلباس رزم می

مزهر با کمک پادشاه یمن بر هلیل رقیب عشقی 
یگر کند و دو دلداده به وصال یکدخود غلبه می

رسند.می
شرح احوال آقا میرزا ابراهیم کرمانی متخلص -4

به ظهیر نویسنده وامق و عذرا
((وامق و عذرا )) تحریر منثور آقا میرزا ابراهیم 

ق) متخلص به ((ظهیر)) 1162کرمانی (تألیف
صاحب مجمع البحرین به نثر و نظم چندین بار 

)1394،909(ذوالفغاري،چاپ شده است.
شهریاري مصحح کتاب تاریخ تالیف کتاب اسداله 

نماید که به وسیله ه.ق) ذکر می1315را سال(
بن میرزاباقرعطار مشهدي نگارش یافته میرزاعلی

گوید: الزم به تذکر است که تاریخ است و می
تالیف وکتابت و سال تولد نویسنده همه از روي 

گمان است. به عقیده برخی حتی ممکن حدس و
عهد صفویه نوشته شده باشد.است کتاب در 
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وامق و عذرا داستانی کهن بود که عنصري آن را «
در بحر متقارب به نظم کشید و برخی از ابیات آن 

ها پراکنده است.در دست و در فرهنگ
مانند این ابیات که در لغت ُفرس اسدي آمده:

ـــــگ ـــــق بجن ـــــد وام ـــــان مان ـــــا ویژگ ب
ــاه ــق) پگ ــدرزن وام ــتان ( پ ــا آسنس ــود ت بفرم

ــــــــدو ــــــــرش راب ــــــــده دخت داد فرخن
بتنجیـــــد عـــــذرا چـــــو مـــــردان جنـــــگ
ــــگ ... ــــه جــــاي درن ــــه روي گریــــز و ن ن
بیامــــــد بنزدیــــــک رخشــــــنده مــــــاه

ــــــــ ــــــــت اخت ــــــــوهر بیاراس رش رابگ
گــی درنــارگی بـــر بـــید بـترنج

)1363:562(صفا، 
ظهیر کرمانی مردي است ادیب و فاضل چنانکه 
خود گوید: در عهد جوانی توانسته است وامق 

سالگی آنرا 50عذرا را منظوم سازد در سن و
اما هرگز از آثاري که ؛بصورت نثر تدوین کرده

سابقًا بنظم آورده است، غافل نمانده و متقاربًا 
ضمن ارائه داستان متناسب با مقال، بعضی از 

هاي گذشته را آورده است. زبان مؤلف سروده
مخّیل است. خالصه، اثر وامق و عذراي ظهیر 

بدین قرار است که شاهزاده وامق تصویر کرمانی 
بینید و بر او عذرا را درخلوتخانه ملک (پدر) می

ي خود آصف ثانی شود، با برادر خواندهعاشق می
شود و پس از در بلیات افتادن و عازم چین می

مهالک و خطرها و نبرد با انواع جانوران سحري 
هایی که از به تسخیر جنیان با خواندن طلسم

پردازد و سرانجام با غلبه بر ان آموخته میحکیم
نصر و بیجاده دو تن از جنیان که در بازگویی 
ماجراي عشق عذرا به وامق به ملک چین 

جاسوسی نموده بودند ملک االرواح پدر پریزاد 
نماید.عذرا با وصال آن دو موافقت می

شرح احوال حکیم نزاري نویسنده منظومه ازهر 
ومزهر

) 745-621دین نزاري قهستانی (((حکیم سعد ال
ي هفتم و ي دوم سدهاز سرایندگان بزرگ نیمه

آغاز قرن هشتم و از قصیده پردازان صاحب نام 
است و از دگر آثار او سفرنامه، ادب نامه و 

ي شب و روز، دستورنامه وساقی نامه را مناظره
توان نام برد.می

اساس آید برمنظومه نزاري چنان که از نام آن برمی
محیط عربی شکل گرفته درهاي عربی ومنظومه

دهد نزاري به ها نشان میها و بن مایهاست نام
لیلی و مجنون و ورقه و گلشاه نظر داشته است. 

اجتماعی مسایل سیاسی وشاعر درخالل منظومه،
اخالقی فراوانی را گنجانیده است. (ذوالفقاري،و

1394:112(
هاشباهتهاي منظومه-5

آغاز دو منظومه-5-1
در هر دو منظومه شاعران ابتدا به توحید و ستایش 

قادري که هر «اند. و مناجات با خداوند پرداخته
صبحدم تاج زراندود خورشید را بر فرق وامق 
روز نهاد و هر شام عروس ماه عذرا را در حجله 

»شب جلوه داد
گهی از جیب صبح عالم افروز

قصر خضراگهی در حجره این
معرفت، گلز حمدش خوانده درس

روزنماید تاج زر از وامق
براندازد نقاب از روي عذرا

بلبلکتاب باباز اوراق
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)1370:42(ظهیر کرمانی، 
در این عبارات منثور و ابیات، شاعر از خداوند 

آفریننده شب و روز سخن به میان آورده قادر،
است و گوید که از حمد او (خداوند) گل از کتاب

بال بلبل درس معرفت خوانده است.
و نزاري قهستاي نیز در منظوم از هر و مزهر 

خدا آغاز کرده، خداي قیوم و سخنش را به نام 
قدیم را با ذاتی واحد بزرگ و اکبر خوانده است.
ــــــالی ــــــرین برحــــــق تع ســــــپاس و آف
خداونـــدي کـــه پـــیش از پـــیش بودســـت
ــــت ــــدیم اس ــــوم و ق ــــه قیّ ــــدي ک خداون

خـــــرد داد اتصـــــالیکـــــه جـــــان را بـــــا 
بـــــرون از وهـــــم دور انـــــدیش بودســـــت
ـــــت ـــــیم اس ـــــد، اهللا العظ ـــــه ذات واح ب

)51: 1394(نزاري قهستانی،
نعت پیامبر در هر دو منظومه-5-2

- مرسلیندر هر دو منظومه اشعاري در نعت سید

شود. مصطفی(ص) دیده میخاتم النبیین محمد
ــــــــدگانی ــــــــان را زن ــــــــدجان ج محم
محمــــــد غایــــــت مقصــــــود عـــــــالم

گفــــــتم تــــــا بــــــدانی گــــــر نــــــدانیب
ـــــه ـــــا ب ـــــی ت ـــــد عیس ـــــال عه آدمکم

)58: 1394(نزاري قهستانی،
در ابیات فوق شاعر از محمد(ص) به عنوان سّر 
زندگی بیان کرده است و حضرت محمد(ص) را 

خواند ونزاري در عبارتی و ابیاتی مقصود عالم می
گونه یاد نموده است که چند از پیامبر (ص) بدین

کلمه طیّبه کنت نبیاً و آدم بین الماء نداي جانفزاي 
والطّین را به گوش مقیمان خطه خاك و ساکنان 

طبقه افالك رسانید.

ـــــور ـــــان ش ـــــزل زد چن ـــــودش تزل ز مول
ــــــار ــــــه زنّ رواج شــــــرع داد آســــــان ک
ـــــاخ بعکـــــس ار حکـــــم میکـــــردي در ک
ـــور ـــت مکس ـــري گش ـــاق کس ـــه از وي ط ک
ـــار ـــون ت ـــبحه چ ـــوف س ـــد بج ـــزان ش گری

ــــاز  ــــی ب در شــــاخگــــالب از شیشــــه رفت
)43: 1370(ظهیري کرمانی،

یاري داده شدن عاشقان هر دو منظومه -5-3
توسط مَلِک یمن و چین در داستان ازهر و مزهر

مَلَکِ یمن مزهر را پس از عزیمت لشکرش توسط 
هلیل و گرفتار شدن او به دست بت پرستان در 

دهد. جنگاوري و مهارت محک آزمایش قرار می
ید آنگاه مقدمات جشن آزمااو را در شکار می

کند.وصال او را با ازهر فراهم می
ز ســــر القصــــه عقــــدي تــــازه کردنــــد
ــــد ــــاز بردن ــــه منظــــر ب چــــو مزهــــر را ب
ــــد ــــان آوازه کردن ــــدر جه چــــو صــــور ان
ــــد ــــاز بردن ــــه عــــز و ن ــــرون ب زحــــد بی

)385: 1394(نزازي قهستانی،
در داستان وامق و عذرا نیز وامق در دریا غرق و 

وي در جزیره بر جانوران یابد. سپس نجات می
هولناك چیره شده و با خواندن اسم اعظم جادوان 
نصر جادوگر اژدها و شیر و پلنگ را در حصار 
آورد آن گاه فغفور چین پیغام داد که مستعد باشید 
که وقت کارسازي و عروسی عذراست زیرا که 

انتظار شاه وامق از حد متجاوز شد.
ــــــار ــــــل از ک ــــــر غاف ــــــتاران دخت پرس

ـــو  ـــنیدنچ ـــزا ش ـــاط اف ـــورت نش ـــن ص ای
ــــت ــــی یاف ــــرپا نم ــــوق از س ــــماع ش س
کـــــه ابـــــرا انتظـــــار آمـــــد گهـــــر بـــــار
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در صــــــد خُلــــــد برخــــــاطر گشــــــودند
زشـــادي خنـــده بـــر لـــب جـــا نمـــی یافـــت

)623و 622: 1370(ظهیر کرمانی، 
شباهت در حوادِث رویاروي عاشقان-5-4

شاهزاده وامق به جزایر درآمد و در بلیات و 
یان اخبار و ناقالن آثار و طوطیان راو«مهالک افتاد

شکرشکن شیرین گفتار چنین روایت کرده اند که 
شاه وامق مدتی مدید در زیر باد ماند تا روزي به 

»اي رسید در آنجا کوهی دید که...جزیره
ــــــیده ــــــوان کش ــــــغ برکی ــــــت تی ز رفع
ــــــه ــــــرده رنج ــــــد را ک ــــــگ آن اس پلن
گرفتـــــه آشـــــیان بـــــر چـــــرخ، راغـــــش

شـــــیدهز تمکـــــین پـــــاي در دامـــــان ک
زبــــس کــــز پنجــــه او را بــــرده پنجــــه
ــــور نــــان کالغــــش ــــوده قــــرص خ نم

)199: 1370(ظهیري کرمانی،
نزاري قهستانی نیز غرق شدن مزهر را در دریا به 
غرق شدن یونس در دریا و به آتش افتادن خلیل 

کند.در آذر با آوردن استعاره هاي تلمیحی بیان می
کـــه دانـــد تـــا چـــه اســـرار اســـت در عشـــق

ــــا  ــــه دری ــــرددب ــــر نگ ــــاق ت ــــرد عش م
نـــــه یـــــونس را بـــــه دریـــــا درفکندنـــــد
که هــم تخــت اســت و هــم داراســت در عشــق
بـــــه آتـــــش مـــــدهوش دیگـــــر نگـــــردد
خلــــــــیلش را نــــــــه در آذر فکندنــــــــد

)283، 1394(نزاري قهستانی،
هاي دو منظومهتفاوت-6

هاي پی در پی شجاعت وامق و شکست-6-1
مزهر

و دلیر وامق در داستان وامق و عذرا بسیار شجاع
و قهرمان جلوه کرده که در مقابله با شیران و 

درندگان پیروزي با اوست.
و هم چنین با آن دیوانِ دغا، در خوف و جا « 

همی بود تا مؤذن صبحگاهی افالك به امر 
حضرت ایزد پاك نداي ما عرفناك برآورد. 
شیاطین منهزم  و معذوب و منکوب بازگشتند و 

»آن غوغا فرو نشست.
ــــــارز حــــــرب دیگــــــراو شــــــیاطین ب

ـــــــر ـــــــد ابت ـــــــاز گردیدن ـــــــامی ب تم
)648: 1370کرمانی،(ظهیري

ي داستان ازهر و مزهر از شبیخون کردن نویسنده
بر مزهر و شکست او و گرفتار شدن او در دست 
بت پرستان جزیره و به عقابین کشیده شدن مزهر 

راند.و یارانش سخن می
چـــو شـــد روز، آن جفـــا کـــاران بـــدکیش

ـــــاي د ـــــه پ ـــــازب ـــــان ب ـــــد ش ار آوردن
بـــه عنـــف آن هـــر ســـه را کردنـــد در  پـــیش
عقوبــــت هــــا دگــــر کردنــــد شــــان بــــاز

)329: 1394(نزاري قهستانی،

سرایندگان داستان را دستمایه پرداختن به 
موضوعی همچون ارتباط عشق زمینی با عشق 

اند و استفاده از روحانی ( معبود حقیقی) نموده
ید این مطلب اصطالحات صوفیه در اشعارآنها مو

باشد.چنانکه نزاري در نیستی از خود و هست می
شدن با معشوق چنین سراید:

بگـــــــردانبیـــــــا اي ســـــــاقی و دوري
دمـــــی از نیســـــتی بـــــر هســـــت گـــــردم
ــم ــت باش ــا مس ــی اینج ــی م ــود ب ــن خ ــه م ک
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ـــت ـــن گرفتس ـــرك م ـــه ت ـــیاري ب ـــه هش ک
ـــد ـــر ش ـــه پُ ـــق درزي کیس ـــم عش ـــه چش ب

ســــتانندچنــــین کــــز خویشــــتن شــــان می
ـــرون  ـــه بی ـــامک ـــت گ ـــی زحم ـــود ب آز خ

)407و406: 1394( نزاري قهستانی، 
و ظهیر کرمانی نیز با آوردن داستان حضرت 

ي سبا و برشماري شاهزاده وامق سلیمان و ملکه
ي شاهِی سلیمان به نوعی با به عنوان ادامه دهنده

تخیِل اسالمی بودن عاشق،  قدرت او را در 
به تصویر برقراري عدل و داد در مقام انسان کامل

کشد.می
تفاوت طریق آشنایی عاشقان دو منظومه-6-2

دو منظومه وامق و عذرا دایه با کشیدن تصویر 
همچون شاپور در داستان خسرو و شیرین 
صورت عذرا را بر پرنیان چینی نقشبندي نمود، 
که آن خورشید مثال، در شمایل با آن صورت 

یکسان بود.
ــاد ــــت ــه اس ــــتــی آن فــرزان ــه چــابــکــدس ب

ــ ــروزچ ــان دل اف ــوب ــف و روي خ و زل
ــدي ــک ران ــل ــوح صــــورت ک چــو او ره ل
ــاد ــرآب، چــون ب ــا ب ــقشــــه ــدي ن کشــــی
ــــب بــر تــخــتــه روز ــــتــی نــقــش ش بــبس
ندمی ما جا خشــــک  قل بر ـــورت، ع چو ص

)97: 1370( ظهیري کرمانی،

ي ازهر و مزهر طریق آشنایی مزهر و در منظومه
ازهر خانوادگی بوده است؛ آن دو دختر عمو و 

یگر بودند و رقیب عشقی مزهر از پسرعموي یکد
طریق شنیداري ( توصیفات ازهر) از برادرانش 

بدو عاشق شد.

ــــت یزه روي اس ک ــا هري پ خوا کــه مــا را 
خورشــــیــد روشــــن چون  ــه روي و رأي  ب
فت و گوي اســـت ـــنش عرب پرگ که از حُس
گلشــــن برگ و  ل گ چون  بوي  ــه رنــگ و  ب

)81: 1394(نزاري قهستانی،
ازهر و مزهر و وجود رقیب عشقی در منظومه 

عدم وجود آن در وامق و عذراست و گیرایی 
ي سرایش نزاري قهستانی در مقایسه با سروده

هاي ادبی و ظهیري کرمانی بدلیل کاربرد آرایه
هاي مرتبط با داستان مخیل بودن عبارات و سروده

است.

گیرينتیجه
منظومه وامق و عذرا نام داستانی است که مؤلف، 

هاي جوانی خود به را در سالظهیر کرمانی آن
نظم کشیده است، در سن پنجاه سالگی به سفارش 
دوستان آن را به نثر مبدل کرد و متناسب با هر 

هایی آورد.مقال از آثار منظوم خویش نیز سروده
وامق وعذراي او توسط اسداله شهریاري تصحیح 
شد. مصحح با ذکر زندگی حضرت سلیمان وامق 

مه مرتبط با تخت نشینی پدر را در ابتداي منظو
داستان این دو منظومه از نوع عاشقانه کند.ذکر می

و حماسی  عاشقانه است. و نزاري با توصیف 
هاي نبرد مزهر بزبان حماسی، بر ُحسن صحنه

کتاب خود افزوده است.
با به تصویر کشیدن داستانی خیالی، ظهیري 
کرمانی عذرا را از جنیان و وامق را که انسانی

کشد است در عقد نکاح با پري زاد به تصویر می
ي ابتکار و ابداع او را در خلق داستانی که قوه

وجود رقیب جدید از وامق و عذرا نشانگر است.
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اي مظلوم عشقی در داستان نزاري قهستانی چهره
تر داده است و ظالم بودن هلیل را برجستهبه مزهر

نماید.می
همراه با کاربرد اشعار منظوم ظهیري کرمانی 

صناعات ادبی بوجود آورنده صورخیال در 
آنهاست و حاصل نبوغ فکري اوست که همگان 

در مقابل نزاري با تلفیقی دارد.را به تحسین وا می
از حماسه و غنا ناگزیر از آرایش ادبی متون 

دهد لذا اثر وي از شکل داستان خود را نظم می
ا در حجمی به خطی مبدل شده است. و چه بس

هاي آن دیگر ي این دو اثر برخی به سرودهمقایسه
مند شوند. عالقه

بهرحال هر دو نویسنده در اثرهاي باشکوه خود با 
هاي اخالقی همراهی حکمت و عرفان و آموزه

ي عشقی خود را به مخاطبین داستان سرگرم کننده
اند. روحشان شاد و گرامی با ذوق عرضه نموده

باد.
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