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 مهمقدّ

ي در شگفتاريپ و مقدّمه ،شيستا به پرداختن از شيپ معموالً زبان                 يفارس انيراس                                                                                                                                                                                                                                                               شيستا

 عت،يطب وصف ه،يّخمر ،يغزل يمعان و عشق همچونـ  ريدلپذ و جذّاب موضوعاتديگر 

 ۀادام دنيشن به را مخاطب رغبت و توجّه اند تا پرداخته ـ مي سفر داستان و حال شرح

 غرض با را (لتغزّ اي بيتشب ب،ينس) نديآ                 خوش ۀمقدّم آن سپس وکنند  جلب خود کالم

از  مناسبت با انتقال. وندنديبپ شيستا به را مقدّمه و دهند ارتباط شيخو سخن ياصل

رشيق،  ابن ؛333 :تا بي ،يتفتازان) دندينام                 يم« زيگر» اي« تخلّص» را مقدّمه به موضوع اصلي

 واقع در. (23 :2362 ،مؤتمن ؛122 :2767 ،يمدن خان                                  علي ؛261: 2331 ،يانيرادو ؛132 :2 ج ،2791

ۀ يادکرد دارند بر در گريد يسو از و مقدّمه مطلب ۀادام ييسو از که است يسخن زيگر

براي  .سازد                 يم آماده مقدّمه از بعد مطلب يبرا را نهيزم و است خود از پس موضوع

 وجز هم که است يسخن ـ بوده زيگر کاربرد نيتر                 مهمّ کهـ  شيستا به زيگرمثال، 

استعاره از  و هيکنا يا لقب و نام قالب در ممدوح ادکردي گرفتن بر در با هم و است مقدّمه

 ها                 نمونه در که چنان) رديبگ قرار خود لوازم هِيال مضافٌ اي ديايبفقط  است ممکن کهوي ـ 

ممدوح در گريز،  ادکردي از پس. دکن                 يم آماده يو از گفتن سخن يبرا را نهيزم( بينيم                 مي

گيرند و  مي قرار ادکردي آن بدل و نديآ                 يم ممدوح درباره زيآم                 شيستا ياتيکنا ايالقاب 

 :ها                 تيب نيا در مثال، يبرا شوند؛                 يم شيستا آغاز

 دايش دالنيب طبع چو گردان، عاشقان يرا چو ايدر لگونين يرو ز يابر لگونيپ برآمد

ر جان چو      رهيت شد و گشت مغبًر رنگش از روشن يهوا ِ غيت ز کشته کاف ال خسرو  وا

م     يتيگ آراسته بدو دولت و دولت نيمي ّ و ملت نيا ل دو تم هيپ ب ست ا ن ر  ايد

 (2 :2331 ،فرّخي)

 بـه  هـوا  بـر  ابر ريتأث ،مقدّمه انيپا در. شود مي آغاز ابر وصف دراي در  مقدّمه با سخن

تأثير تيغ ممدوح ـ که از لوازم اوست و وي بدان مضاف شـده ـ بـر جـان کـافر هماننـد         

 هـم  و اسـت  ابر اوصاف ۀادام و مقدّمه وجز هم که ديآ                 يم يسخن ب،يترت نيبدو  شود مي

 يبـرا  آميز هاي ستايش آوردن بدل با شيستا ز،ين آن از پس. دارد بر در را ممدوح ادکردي

 .شود مي آغاز« واال خسرو»
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براعت  يا تخلّص حسن. خوانند                 يم« تخلّص حسن» را زيگر بهتر هرچه ساختن اامّ

 بديع کتب که است هايي                 آرايه از (261: 2333)« نيک گريز» کزّازي قول به يا تخلّص

 بالغت کتاب نخستين ،ترجمان البالغه. اند                 پرداخته انبد همگي تقريباً عربي و فارسي

 تخلّص که صنعت و است آن بالغت ۀجمل از يکي و»: گويد                 مي آرايه اين ۀدربار فارسي،

 اگر و گويد، تر                 قوي و نيکوتر صمخلّ بيت و کند فتکلّ شاعر که بايد چنان و بود، نيکوتر

 ايرا ؛گرداند جدا تزوير از را خويشتن تا نبايد، ديگر هاي                 بيت از کم باري نگويد، تر                 قوي

 نيک گريز هاي                 فايده از يکي پس. (261:2331) «شناسند تخلّص به نامزوّر و مزوّر شعر که

 ادبي دزدي هامتّا از را سراينده که است آن ـ کند                                  مي واجب را گريز ساختن بهتر کهـ 

 که است ادبي سرقات از جلوگيري در بودن مفيد همين سبب به شايد و دارد،                                  مي نگاه

 سراينده هنري لقب و نام وردن                 آ براي هم و ما بررسي موضوع براي هم ،«تخلّص» ۀواژ

 که است شده مي آن از مانع شساختن زيبا ضرورت و گريز بيت همچنين. رود                 مي کار به

 ۀسرود اصلي، ۀسرايند ممدوح جاي به خود ممدوح نام گذاشتن با ،سودجو ناشاعر

 هنري لقب و نام آوردن با سراينده هم و ،سازد خود ممدوح نام به را ديگران ستايشي

 خوانده با زيرا ؛است داشته                 مي نگاه سرقت از حدودي تا را آنها هايش                 سروده در خويش

 هر گونه اين و شود مي خوانده آن در نيزاش  دهآفرينن نام شعر، شدن مشهور و شدن

 .آيد مي شناخته خود ۀسرايند نام به اي                 سروده

 که است مراقب شنونده که است آن ،اند                 برشمرده نيک گريز براي که ديگر سبب

 و باشد خوب گريز اين اگر که پذيرد،                 مي انجام چگونه مقصود به کالم افتتاح از انتقال

 پس شنيدن براي را شنونده نشاط کند، ايجاد را الزم ماليمت و ربط خود سوي دو بين

 ،2333 المدني،                  معصوم                 ابن ؛376 :2733 القزويني، خطيب ؛113 :تا تفتازاني، بي) انگيزد                 برمي خود از

شود که شنوندگان درباري را  تر مي گاه روشن راستي و اهمّيّت اين سخن آن .(121 :3 ج

 و خوب از و بودند شنيده فراوان نامه                 ستايش که بدانيم، ها نامه ستايشنخستين مخاطبان 

 گاه و حسادت و رقابت که درباري شاعران ويژه به ند،بود آگاه ها                 سروده گونه اين بد

 .باشند هم هاي                                  سروده ناقدان گيرترين سخت از است شده مي موجب هم با شان                 دشمني

 از ،پياپي سخن دو ارتباط ضعف ديدن و ربط بي سخنان شنيدن با نيز ناآگاه دۀشنونامّا 

 .بماند پنهان کسي از که نيست ضعفي اين و ،شود مي بيزار آن
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 و منهاج البلغا صاحب که چنان .برشمرد توان                                  مي نيک گريز براي نيز را ديگري سبب

 انگيز                 نشاط بايد بنابراين. است اي                 تازه موضوع آغاز ،گريز از پس بيت گويد،                                  مي االدبا                  سراج

 مطلع مانند بايد هم بيت اين پس. کند تشويق سخن ۀادام شنيدن به را شنونده و باشد

 :2766 القرطاجني،) است انگيزي                 نشاط نيازمند مطلع از بيش بلکه ،شود دانسته قصيده

 در نيز را گريز ابيات يا بيت است، گريز از پس بيت ۀدربار قرطاجني سخن اگرچه. (311

 ستايش وجز ديگر سوي از است، مقدّمه وجز سويي از اگر نيز، گريز زيرا ؛گيرد                 مي بر

 .ن                 آ از پس نه ،شود مي آغاز گريز در ممدوح ستايشيِ يادکرد و است

چراکه  ؛پردازيم                 مي گريز لفظي عيوب بررسي به شد، گفته آنچه به توجّه با حال،

 که شاعراني بر عالوه. خواهد مي ديگري مجال است، کمترخيلي  اينکه با معنوي عيوب

 ،(شعار جعفر تصحيح) رودکي ديوان ،شود مي ياد گريز زشتي هاي                                  نمونه با همراه نامشان

 عثمان ،(صفا اهلل                                  ذبيح تصحيح) يجبلّ عبدالواسع ،(رياحي امينمحمّد تصحيح) کسايي

 اسماعيل الدّين                 کمال ،(نفيسي سعيد تصحيح) عمعق ،(همايي الدّين جالل تصحيح) مختاري

 .بود خالي گريز عيوب از همگي که شد بررسي نيز (بحرالعلومي حسين تصحيح) اصفهاني
 

 قبيح حشو. 1

 باشد جمله معني و لفظ عيب و خلل موجب و فايده                 بي و زايد که است اي                 کلمه آوردن

        گريزهاي در .(23 :همان) است لفظي تعقيد از اي                 گونه و (332 :2391 همايي،)

 پنج ،است شده سروده (مغول حمله از پيش) سدۀ هفتم اوايل تا که ييها نامه                                  ستايش

 :بينيم                 مي قبيح حشو مورد

  يـادشاهـ ـپ بـر  چهـره  اينچنـين  بـا  تو

         
 يــپادشاه هر شهنشاه پيش به 

 (279 :2391 ري،مدبّ)

 رـمگ است برين که همانا نيز ما شاه  شاه از بپرسيم نيز، رينـب و برآنيم اـم
 (232 :2336 ازرقي،)

 اسعدي حسن چون خرام ظريفي پيش  ويـبج سعادت حسن  بگوي، شعري  نادره
 (936 :2361 سنايي،)

 رعم بن حسين سيّد جز ممدوح از خارج   رافضي جز ما ني گيرم، اگر معشوق عمَر جز
 (393 :2333 سوزني،)

و همچو  رخـــچ دور از ازين پيش بودم گرچه ز سرگشته ا يذاي ا و، ا ا  
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ــچ ــفکن من بر نظر ينالدّ                 شهاب ونــ  اراي اوـــن بردن بود يــم منا  ،دــ

 (323 :تا بي اصفهاني، الدّين جمال)      

 پس .است «شاهان شاه» معناي به« شهنشاه» ،(علوي زينبي از) نخست ۀنمون در

 هر» از« شهنشاه» آوردن با بايد يا زينبي .دارد گنه                 آ و حشو« پادشاهي هر شهنشاه»

 هاي                 واژه ديگر يا« خداوند» ۀواژ از «شهنشاه» جاي به يا و کرد                                  مي نظر                                  صرف« پادشاهي

« بر چهره اينچنين با» ضمندر. باشد نداشته حشو سخنش تا جست                 مي سود شاه مترادف

 فارسي ادب در« بر...  با» مرکب اضافه حرف کاربرد زيرا. نيست فصيح نيز نخست مصراع

 کاربرد ،«پادشاه هر شهنشاه بر» بگويد که رفته کار به آن جهت« بر» اگر و ندارد، سابقه

 گريز اين ديگر عيب نيز ممدوح خوارداشت. بود خواهد حشو« پيش به» با همراه« بر»

 .است

 که نيست خنثي اي                 واژه« سعادت» دارد؛ حشو« سعادت سنحُ» ،دوم ۀنمون در

 نيازي خوبي معناي رساندن براي و است خوب سعادت بيايد؛ آن با« سوء» يا« حسن»

 .نيست حسن ۀواژ به

 همچنين،. است حشو هم با« جز» و« از خارج» بردن کار به نمونه، سومين در

 بن دحسينسيّ از خارج ممدوح» گفت                 مي بايد و دارد دستوري ضعف« ممدوح از خارج»

 .«...جز ممدوح» يا« عمر

 از نيز پاياني مصراع. «او ايذاي از» يا و آمد                 مي« چرخ دور از» بايدهم  پاياني ۀنمون در

 .است همراه ضرورت ارتکاب با دستوري، نظر
 

 تأليف ضعف. 2

 اشـتباه  ايـن . (12 :2323 هاشمي،) باشد دستوري و نحوي قوانين خالف جمله که است آن

 :دارد نمونه چهارفقط  بحث، مورد ۀدور در نيز

 آفاقش داد بدادي حکمت ره از من تا که  بايستي شاه دست ز ملکت عاشقان بر مرا
 (33 :2391 منوچهري،)

 عقار جام دهد که وي ار سزد را کملِ که ست                 گشته سرکش معشوقۀ چو باغ در مرغ

       (267 :همان)  

ا وفي طريق وفا کردن   هست نکهآز ،مشناسيد وفا از نيکوتر    وف ل وا ب ا  مير
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 (323 :2391 ،مدبّري) 

 ي،واالي و گهن و گرهنف و ودج  بينايي و است دولت و دل تا

 !اهشتدول شاه، فرزند و شاه  شاه عالم دو دولت بر باد

 (376 :2317 سنايي،)

 شخص سوم فعل ،«بدادي» با تواند                 نمي ،شخص لاوّ نهاد ،«من» نخست، ۀنمون در

 جاهاي در اخباري،) شخص دوم يا (کند مي اقتضا سخن سياق که چنان باشد، التزامي اگر)

 ولي ه است،نداد بيت اين دوم مصراع براي بدلي نسخه هيچ ،محترم حمصحّ. بيايد (ديگر

 که»: بگويد و بسرايد درست را مصراع اين آساني به توانست                 مي استاد ۀسرايند گمان                 بي

 ۀنمون نخستين را بيت اين توانيم                                  نمي پس. «آفاقش داد حکمت راه از دادمي من تا

 .بدانيم گريز در دستوري ضعف

. نيست درست دستوري نظر از« دهد که وي ار سزد» :است چنين نيز دوم نمونه

 آنها ءجز دو بين تواند                 نمي اي                 واژه هيچامّا  بهنجارند، هايي                 صورت« که ار» و« که اگر»

 است کرده قياسي تصحيح« بدهد وي ار» را بيت اين نيز دهخدا جهت، همين به. بيايد

 بيت دومين و نيامده قريب چاپ درنخستين بيت  استگفتني  (.291 :2391 ،دبيرسياقي)

 (.291 :2313 منوچهري،) استآمده  اشتباه صورت همين به نيز چاپ آن در

 و نيست درست «کردن وفا» معني به« وفا کردنْ» ،(يتوس ياسد از) سوم ۀنمون در

 در بيشتري آزادي ها                 واژه به که نظم در يحتّ ؛ندارد فارسي ادب در نظيري هيچ

 .دهد                 مي چينش و جايگيري

 و شاه» براي تواند                 نمي و است مفرد شخص سوم فعل« باد» نمونه، چهارمين در

 .دارند نياز جمع فعل به و اند انانس و روح                 ذي که برود، کار به« دولتشاه شاه، فرزند
 

 جا هناب حذف. 9

 در. است لفظي تعقيد ۀپديدآورند عوامل از يکي ،جمله هاي                 واژه يجا نابهف حذ

 :شود ميديده  فصاحت ضعف اين از مورد چهارفقط  بررسي، مورد سرايندگان هاي                 ديوان

 خدم و عبيد بر است مير مجلس لقاي  است فطر و اضحي عيد عرب رسم عيد دو

 (113 :2331 عنصري،)
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 شهريار تيغ آب از خاك زير دشمن همچو  مــــدل در هجرش باد از فتاد انده آتشِ

 (23 :2336 ازرقي،)

 ردـــــبرشم دـــنبي در رــــهن دــــص  يــهم وارهــــخ دـنبي! يــگفتـش اي

 !رد؟ــــب دهــــسج اهــــش وانــاي پيش  دــــنبي وردـــخ هــکـآن رــبهت رــهن

 (699 :2371 سلمان، سعد)        

 هــــآويخت انــــام رـــــزنجي ،اهـــــش  عدل به کسري چون خاصه! کن کم جور 
 (296 :2331 خاقاني،)         

 .است مبهم مصراع دو بين« ولي» گذاشتن بدون نخست ۀنمون معناي

 از خاك زير که دشمن همچو يا بود                 مي« ...دشمن افتادن همچو... » بايد دوم ۀنمون

 .افتد                 مي دشمن که طور همان يعني ،افتد                 مي دلش در اندوه آتشِ شهريار تيغِ آبِ

 هنري»: گفت                 مي بايد و است ناقص« ...نبيد خورد آنکه بهتر هنري» سوم ۀنمون در

: بوده سروده سراينده و باشد ها نسخه در اشکال است ممکن .«...نبيد خورد آنکه از بهتر

 .«خورَد هرکه آنکه از بِه هنري»

« است» حذف ۀنمون چند. بيايد بايد« که اکنون» ،«چون» از پيش چهارم ۀنمون در

 بيش آن ابيات يا بيت و گريز ۀدربار اگر .بينيم                 مي سنايي و عنصري گريزهاي پايان دررا 

 ضعف را ضرورتي ارتکاب هرگونه معصوم                 ابن مانند و کنيم گيري سخت ها                 بيت ديگر از

 :بدانيم گريز زشتي موارد از نيز را اينها بايد بشماريم، گريز

 وابـص خوري، سلطان دولت ثناي اگف  هست؟ صواب گويي؟ چه شراب، خورم فتمگ

 (21 :2331 عنصري،)

 وارـــس آفتاب ش هک اسبي باشد سپهر  رددــگ                 يــهم رــــــهن ردـــگ به سپهروار

(223 :همان)  

تــدوس بروارۀ ساکن جهان شاه تهمّ  فــــلک امـــب از يــــره را او بروارۀ هست  

(33 :2361 سنايي،)     

 نيا و شده، حذف تيب انيپا از« است» ،ها                 نمونه نيا يهمگ در د،ينيب                 يم که                                  چنان

 .دوره آن شعر اتمختصّ ازو  است ضرورت ارتکاب
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 ابهام. 7

طوري  ها                 واژه چينش که است آن ابهام از ما منظور. است لفظي تعقيد از اي                 گونه ابهام

 .است متناسب تموقعيّ با آنچه جز بدهد، معنايي بتواند که باشد

 :يافت توان                 مي نمونه دو بررسي، مورد ۀدور گريزهاي در ضعف، اين براي

 يـبکوش سخت اگر تو بيابي نور زين

 

 من گفتنح مد ز نبود پشيمان خرد

ــا  ــه ب ــابي آنک ــق همــه ز ني ــالش خل  هم

 (119 :2332 خسرو، ناصر)                   

 مــــــپشيمان مهتران اين گفتن                  مدح ز

 (216 :2371 سلمان، سعد)

 نور اين از تو .2: تابد                 برمي را معنا دو که شده ساخته اي                 گونه به نمونه نينخست

 اگر تو .1 ؛(بجنگي) بکوشي سخت ـ يابي                 نمي همالش خلق همه ز آنکه باـ  اگر يابي،                                  مي

 دوم معنايالبتّه . يابي                 نمي همالش خلق همه ز که يابي                 مي نور اين از بکوشي، سخت

 .است تر                 نزديک نخست معناي به کلمات چينشامّا  است، درست

 اين من گفتن مدح» معناي بهتواند  مي« مهتران اين گفتن مدح» ،بعد ۀنمون در

 .بجاست نخست معناي که ،«را ديگران مهتران اين گفتن مدح» يا باشد« را مهتران

 داشته معنا دو تواند                 مي نيز مصراع اين که بگوييم نخست مصراع ۀدربار باشد الزم شايد

 گفتن مدح از خرد .1 نيست؛ پشيمان ـ ديگران برايـ  من گفتن مدح از خرد .2: باشد

 مقدّمه با نخست معناي .است درست و بجا معنا دو هر و. نيست پشيمان من حقّ در

 مفاخره دوم معناي و است، سراينده سرايي                 ستايش از سخن آن در که است سازگارتر

 ،موقعيّت و متن به توجّه با معنا، دو هر پس. است مفاخره به گريز نيز اينجا در و است

 .است همين ايهام و ابهام تفاوت و اند                 پذيرفتني

 
 

 ها                 واژه خوانش تغيير. 5

 هاي                 صورت از يک هيچ که م،ينيب يم دوره اين در نيز را ها                 واژه خوانش تغيير از نمونه دو

 اجبار و ضرورت پديدآوردۀ ها                                  خوانش نيا است؛ه نشد مشاهده تر                 پيش ،ن                 آ از ايجادشده

 :است گريز شيوايي مخلّ و ،وزن

 اروانــک درو اندوه کشد زان          است اقانيــخ دل غم گه عبي
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 سپهرآستان خورشيد ظل از                   هست مانده رمقش کز رمقي اين           
 (21 :2331 خاقاني،)

 حال ؛است يافته تخفيف« ظلّ» اينجا و گيردمي تشديد اليه مضافٌ ،فتنرگ هنگام در

 هاي                                  نمونه اگرچه .کرد فتکلّ آن ساختن بهتر در بايد و است فتکلّ محل گريز آنکه

 و بينيم                                  مي (ستخن هاي                                  دوره در بيشتر) فارسي ادب آثار برخي در را تشديد و تخفيف

 ؛آورد پديد نيک گريز توان                 نمي لفظ، در هايي                 انگاري                 سهل چنين با نيست، مردود هميشه

 .بينيم                                  مي قسمت اين نخست نمونه در که بکري نسبتاً معناي با يحتّ
 

 آن هاي                 بدل با ممدوح يادکرد ارتباط ضعف .7

 يگانگي و تناسب آيد                 مي گريز از پس معموالً که هايي                 بدل با بايد گريز در ممدوح يادکرد

 :مورد پنج مگر است، شده رعايت امر اين ،بررسي مورد گريزهاي ۀهم در. باشد داشته

 جوانمردان ازين ذشتــبگ چو نــدي

 يــــانـــنعم راي ازـــب را هـــــهم

 يـــــروفـــمع رــــسپه ابــــآفت

 

 الشــسگ يبگذار هـک بِه آن قــــعش ز

 نـييووســدرالمــص العتره، الـــجم

  

 تخطاس يخطا همه يجاف رـدلب يهوا

 نيدالدّـمج مجد، قطب ،ينبو ۀـسالل
 

 ستا من ۀديد نيا و رب اي ستا حضرت نيا

 او بهر هک دلـاع اعظم رامشاهـبه

 

 دــرفشدْـب                  همي ردارـک                  رقـب

 نــيزالدّــع ان،ـجه اندمي رــفخ

 ردانــــــسرگ شدند نـــدي در قــــخل 

 يـــــانـــمسلم اـــب داد يــــآشت

 يــــکوف وحنيفۀــب ن،ـــدي درـــب

(191 :2317 سنايي،)  

 يالــسگ يالــع ســلــمج ياـــثن

 يــالـالمع اجــت ،يــعل اسمــوالقــاب

 (63: تا بي صابر،ب ياد)

 بصوا صواب همه يلاـع مجلس ياــثن

 آب و قــرون به نيد احوال همه او نـيد ز

 (37 همان،)

 !د؟ـيدرکش سرمه چون را بارگه خاك نيکا

 دــيکش ظفر حسام سپهر بر بهرام

 (67 :2313 ،يغزنو)       

 جيحون از فزون که دستي ابر ز

 ندوـريــــاف او اکرــچ نــکهي هـک

 (179 :تا بي اصفهاني، الدّين جمال)
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 نه باشد،« نعمان» بدلممکن است « معروفي سپهر آفتاب» نخست، نمونه در

 ديگر دستوري، مطابقتنداشتنِ  سبب به دارد، اکرامي ساختار اگرچه که ،«نعماني»

 يادکرد نيز، يبعد يها                                  نمونه در. است نيامده شکل بدين گريز در ممدوح يادکرد هرگز

 ممدوح خود به ها                 بدلامّا  هست، ممدوح دست و بارگه خاك مجلس، يثنا اي مجلس

 .نيست گريز در که گردند                 برمي
 

 (يشيستا بدل و زيگر در ممدوح ادکردي بين انداختن فاصله و) ترتيب ضعف. 6

هاي فراوان دو بخش شگرهاي گريز و مضامين گريـز آشـکارا مشـاهده     که در نمونه چنان

 يعني بياورند؛ گريز پايان در را ممدوح يادکرد که کوشند                 مي هميشه سرايندگانشود،  مي

 قافيـه  بـه  نزديـک  يـا  ،قافيـه  عنوان به و گريز ابيات يا بيت اواخر در يا را ممدوح يادکرد

 :ابيات اين در مثالً ورند؛                 آ                 مي

 عجم شه بر عرب عيد باد فرخنده  مــعل فرخندگي به گشاد عرب عيد

(313 :2331 ،فرّخي)  

 ر،اکوهس تيغِ از برکشد تيغ خورشيد  کـــلـف حرّاقۀ سر بر که تر پيش زان

 شهريار درگاه به رويم هم به دو هر  يدگـــبن آيين به گاهـپ تا رامــبخ

(19 :2336 ازرقي،)  

 دهد شاه چنين به را دل که بنده آن بخ                 بخ  برد اهـم چنان به را دل که خسته آن واي

(132 :2361 غزنوي،)  

 راست خوارزمشاه، اتسز خوارزمشاه،  لکـم سرير و مرا عشق و را تو خوبي

(132 :2337 وطواط،)  

 در ممدوح يادکرد که آورند                 مي شکلي به را گريز ،درازگويي و اطناب با زين يگاه

 ستايش و يادکرد نخستين بين اي                 فاصله االمکان                 يحتّ تا بيايد بعد بيت آغاز و گريز پايان

   اين در که چنان شود؛ همراه ممدوح يادکرد نخستين با بيشتري ستايش و نباشد

 :بينيد                 مي ها                                  نمونه

 رــرهب من بخت وــچ داردــــن ســک    است پي                 خجسته رهبري نـــم بخت

 رــهمب لکــف اــب هست لــمث هــــک    ست                 ردهــب يـــدرگه هـب ره راـم رـم

 يرــس  هودــــــست رورـــس هــــــدرگ    زونـــــروزاف اهـــادشــــپ هــــدرگ

 (233 :2331 ،فرّخي)
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 اـرج عــمنقط نـمک چـهي تو؟ تــنهم اب             لصمتّ گردند تـدول و بخت که يخواه

 ردا سخا از است، پيرهن حلم ز ش                 که آن    ،دـبوسعي ورــمنص ق،وفّـم احبــص از

 (33 :2392 سلمان، سعد)

 اتـک و رگانجـگ ره اكــخ رتـغي اليــب از نجات يزدانت داد خراسان، خاك اي آخر

 نبات از ميخ را اسب ستا هالل از نعل کاندرو       يــــرکبـم                 همايون ردگُ خدمت فراق در

 تالکفا يــاکف حق، دين ضياء ا،ــدني خواجۀ رــظف روي هدي، پشت جهان، صدر موکب
 (36 :2396 انوري،)

 اــثن اغــــب بلبل است اقانيــخ که تــگف جهان در سخن                  تازه کيست کامروز گفتم

 اـــاولي رــفتخــم ي،ـــنب نـــدي رــاصــن      هست هـــک عامل، عالم امام، شيخ مادح

 (39 :2331 ،خاقاني)

 گريـز  تطويـل  و چندبيتي و دوبيتي گريزهاي پيدايش در نيز انگيزه اين که پيداست

 .است بوده رمؤثّ

 و گريـز  در ممـدوح  يـادکرد  بين ،بيشتر يا بيت يک که بينيم                 مي نيز ۀنمون سه در اامّ

 :است گرفته قرار ستايش

 درـــــصف خسرو شاه، بر به تا روي به دراز راه به نــــزمي                 روبان دويدم                 همي

 تر روشن دو هر ز زهره، چو و آفتاب چو صدر اندر بديدم خسرو طلعت خجسته

 داور زدـــــــاي دادار درتــق الـــکم دــآم دـديـپ بدين مـگفت اهلل اركــتب

 افسر ادبرنه لکــم سر به او راي هـــک دار                 يـگيت اهـپادش ان،ـجه دايگانــخ

(126 :2392 سلمان، سعد)                                                                                

 استــثن تسنّ لطانِـس ز وي رـب هــک استـــــثن و اءضي با کنون اييـــسن

 ست «اـمرحب ابـمرح» هنيتــت هــهم دســـالق                 روح ز وي بر دحـــم دينـب

 زاستـس خواني،« لـعق المـع» يــهم رـــخطي خطّ به را رشـــخاط رــاگ

(93 :2361 سنايي،)                                                                             

 نکآاز ست                 مانده تهنيت و شکر جاي را دوستان

 شاهوار درّ است جاي بر بشکست، صدف ار     

 آب ز اـدري و چشمه و حوض و جوي پر بود تا

 مبار گو نيسان، رــاب اردــنب گر ها                 چمن در     
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 آنک مسعود، دــاحم ادت،ــسع و دــحم مايۀ

 دثار را سعادت و است عارشِ را دـمحام رـم     

(139 :همان)   

 و دوم بيت ارتباط نبود، بيت اين اگر و نيست سوم بيت به نيازي نخست، نمونه در

 ،بيت اين وجودامّا  ،شد                 مي برقرار بهتر (آن هاي                 بدل با دوم بيت در« خسرو» ارتباط) چهارم

 شايد. سازد                 مي دشوار را آن از پس بدلي هاي                 گروه و« جهان خدايگان» منه لٌمبدّ يافتن

 و ممدوح از کنايه تواند                 نمي« داور ايزد دادار قدرت کمال» که باشد مفيد نکته اين رتذکّ

 با همراه« آمد پديد بدين» آمدن زيرا ؛بپذيرد را هارمبيت چ هاي                 بدل و باشد وي يادکرد

 .است آمده پديد صدر در ممدوح ديدن با داور ايزد دادار قدرت کمال. ندارد معنايي آن

 در ممدوح ستايش و است« تسنّ سلطان» گريز در ممدوح يادکرد ،دوم نمونه در

 آن ممدوح و کسي چه ۀدربار سوم بيت کهـ  ابهام اينامّا  ،است شده آغاز سوم بيت

 .است شده بيشتر ،انداخته ستايش و يادکرد بين دوم بيت که اي                 فاصله با ـ کيست

 بيت .است گريز در وي يادکرد و ممدوح از استعاره« شاهوار درّ» پاياني، ۀنمون در

 در« شاهوار درّ» هاي                 بدل سوم بيت و کند                 مي تأکيد نخست بيت بر که است تمثيلي دوم

 يادکرد بين و بيايد گريز از پيش توانست                 مي تمثيل اين گمان                 بي. است نخست بيت

 توانست                 مي سراينده نيز نخست ۀنمون دو در. نيندازد جدايي آن هاي                 بدل و ممدوح

 ،ستايش با آن بدل و ممدوح يادکرد بين که سازد بمرتّ اي                 گونه به را خود سخنان

 از اي                 گونه و شود مي سروده ابهام موجب کهـ  اشتباه اين. شود ايجاد کمتري ۀفاصل

 آنها در که ،دارد نيز ديگر ۀنمون شانزده ،شده بررسي هاي                 ديوان در ـ است لفظي تعقيد

 و 336 :2331 ،فرّخي) است گرفته قرار آن بدل و گريز در ممدوح يادکرد بين جمله يک

 ضعف ۀنمون که، 217و  313 :2392 سلمان، سعد شد؛ بررسيهم  تأليف ضعف بحث در که،  212

 و 36 :2331 ،ظهير فاريابي ؛221 :2396 انوري، ؛32 :2323 ،يفلک ؛3-9 :2313 ،يغزنو بود؛ تأليف

 بين جمله يک آمدن. (226 و 76 :2367 لنباني، ؛312 و 311 و 237 و 377 :2331 خاقاني، ؛26

 هنگام درمنه                  لٌمبدّ شدنش فرامو سبب بيت يک آمدن از کمتر ،بدل و منه                 لٌمبدّ

 .کند                 مي فراهم را ابهام ايجاد ۀزمينامّا  شود، مي بدل به رسيدن
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 ظهـور  مجال وي ديوان در عيب اين که است شده موجب خاقاني درازگويي و اطناب

 بلکـه  ،نيسـت  سـراينده  تيدقّ                 بي يا درازگويي ۀنتيج هميشه اشکال اين امّايابد،  بيشتري

سـخن   و بيـاورد  گريـز  فـرد  مصـراع  در را ممـدوح  يادکرد که شود مي باعث رديف گاهي

 از مـورد  چنـد  بـه . دهـد  ادامـه  آن از پـس  زوج مصـراع  در را مقدّمـه  ،موضـوع  از گفتن

 :کنيد توجّه يادشده ضعف هاي                 نمونه

 دحـم و غزل رايدـــس خداوند زمــب در

 رايش ز که ريـــسپه الملک رـطاه

 

 دـــجاوي ماند که است جهان شاه دولت

 طوع به که مؤيد، اهش طغان شرق، ملک

 

 ابــآفت وــوض نور ردــگي اهــش راي از

 غيب ز او اراتــاش آنکه مـاعظ لطانـس

 

 را اهــش بزم مطرب فلک شود دف چنبر

 نهند شرف خزر و هند را خزرگشاي شاه

 يــزبان چــهيبي  گويد سخن هــگون دــص 

 يــــــــجهان روز هر دــزايـــبيف ملک در

 (217 :2392 سلمان، سعد)

 است هممتّ فنا به واک مکن تکيه انــجه بر

 است خدم و عبيد جنس از درش بر آسمان

 (26 :2332 ،ظهير فاريابي)

 هـآين رـــف و زيب ردـــپذي وــــت روي وز

 آينه رـــپيک زــک يــنشان دــده ونانــچ

 (377 :2331 خاقاني،)

 دـزن نو تاي سه زهره کشد، سبو تا دو ماه

 نـراستي دگشايـهن ين،گسبکت رــپس بر

 (237 :همان)

 مصراع نهاد را« الملک                                   طاهر» توان                 مي که دارد خود در را ابهام اين ،نخست ۀنمون

 از پسامّا  پردازد،                 مي مقدّمه موضوع به که است اي                 جمله مصراع اين زيرا ؛دانست دوم

 .نيست بايد که چنان ،جمالت ترتيب پس. است آمده بدلش و آن بين و ممدوح يادکرد

 ممکن و ترند                 نزديک ممدوح يادکرد هاي                 بدل به دوم مصراع اسامي بعد، ۀنمون در

 به ابهام امر اين و شوند دانسته« شرق ملک» منه دلٌمبّ« فنا» يا« او» ،«جهان» که است

 .سازد                 مي سردرگم را خواننده و ورد                 آ                 مي وجود

 بدل و ممدوح يادکرد بين ،است مربوط مقدّمه غزل به که مصراعي سوم، ۀنمون در

 .است بوده رمؤثّآن  در« آينه» رديف وجود که گرفته قرار آن

 و ممدوح يادکرد بين ـ است تر                 مربوط مقدّمه به که ـ دوم مصراع، پاياني ۀنمون در

 و ممدوح يادکرد بين ۀفاصل کوشند                 مي که است استاداني روش خالفو  مده                 آ ستايش
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 پرشماري گريزهاي در خاقاني، خود جمله از سازند؛ کمتر چه هر را ستايش يا آن بدل

 .ديديم پيش بخش دو در وي از که

 :شده بررسي گريزهاي در فصاحت ضعف ۀنمون ديگر

 شود سلطان مجلس عالي به نو باغ به تا  رود آيد بهشت تا رضوان ز دستوري خواست    

(33: 2331 عنصري،)  

 نه بيايد، فرود بهشت از تا خواسته دستوري رضوان از بهشتي معشوق ،گريز اين در

 بهشت« از» معشوق تا بگيرد را« تا» جاي« کز» بايد پس. بيايد فرود بهشت خود اينکه

 را معنا که ،است« از» داده« تا» جاي به حمصحّ که بدلي نسخهفقط  اگرچه ؛بيايد فرود

 (.23 :2313 ،انهم) است شکل همين به نيز قريب چاپ در و ،کند                 نمي کامل

 جهينت

 يخوب يارهايمع و شيستا به زيگر تيّاهمّ ۀدربار شانيا يآرا اختالف و انيعيبد يآرا

 آنها فاقاتّ مورد موضوعات از ،يمعن تصحّ و لفظ سالست که ميديد و شد يبررس ،آن

 از زيگر که شد مشاهده نيهمچن. است بوده (يگريد سخن هر همچون) زيگر يکين در

 يريگ                 بهرهامّا  بوده، ارزشمند عرب انيبالغ نزد در يتيب                 تک زيگر و يغزل ۀمقدّم

 موضوعات، اين يفراوان جهت به طبيعت، وصف به مربوط موضوعات از ما ندگانيسرا

 و باشند نداشته يغزل ۀمقدّم بر يديتأک يرانيا شناسان                 سخن که است شده موجب

 را اطناب با زيگر ش،يستا مقام ياقتضا بر بنا و يدرست به ما، انيسرا                 شيستا از يبرخ

 که رفت، سخن زين زيگر در ينوآور به توجّه از. اند                 داده حيترج يتيب                 تک زيگر بر عمالً

 .شود دانسته نيک گريز لوازم از تواند                 مي

 ندگانيسرا وانيد ستيب از شيب در شيستا به زيگر يها                 نمونه يبررس با آن، از پس

 از زيگر لفظيِ يِزشت و ضعف موارد ۀهم ،(سدۀ هفتم آغاز تا) ييسرا                 شيستا ۀغلب دوران

 ضعف ح،يقب حشو» وبيع اين. شد يبند                 دسته گريز يلفظ وبيع ليذ و استخراج آنها

 يها                 بدل با ممدوح ادکردي ارتباط ضعف ها،                 واژه خوانش رييتغ ابهام، ،جا نابه حذف ف،يتأل

 .گرفت                 يم بر در را «(بدل و ادکردي نيب انداختن                  فاصله و) بيترت ضعف ،يشيستا

 شصت از کمتر درفقط  ،شده بررسي گريز هزار دو حدود از شد، مالحظه که                                  چنان

 نقص سبب به اگر ،نيز تعداد همين. جست لفظي سستي و ضعف از نشاني توان                 مي مورد
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 نشان را متفاوت موضوع دو دادن پيوند و گريز دشواري نباشد، ها                 تصحيح و ها                 نسخه

 نمونه صدها که چنان بکاهد، رانيا يسرا                 ستايش استادان مقام از چيزي اينکه نه دهد،                 مي

 .دنباش داشته خود در را نيک گريز شرايط همگي که داد نشان توان                 مي را

 

 منابع

 .بيروت عبدالحميد، ينالدّ                 محيي محمّد حواشيه علق و حققه ،هالعمد ،(2791) حسن رشيق،                 ابن

 ترجمه و حققه ،6 و 3 ج ،البديع انواع في بيعالرّ انوار، (ق 2333) ينصدرالدّ علي المدني، معصوم                 ابن

 .عمانالنّ اشرف، نجف شکر، هادي شاکر شعرائه

 هـا،                  يلمـه  احمدرضـا  کوشـش  بـه  ،ترمذي صابر اديب ديوان ،(2332) اسماعيل بن صابر صابر، اديب

 .خرد                 نيک تهران،

 و تصـحيح  و جمـع  بـه  ،هـروي  ازرقـي  حکـيم  ديوان ،(2336) اسماعيل بن ينالدّ                 زين ابوبکر ازرقي،

 .تهران دانشگاه تهران، سولي،عبدالرّ علي خطّ و تعليقات و تحشيه

 و علمـي  تهـران،  رضـوي،  سمدرّ تقيمحمّد اهتمام به ،انوري ديوان ،(2392) محمّد بن علي انوري،

 .فرهنگي

 ،البـديع  و البيـان  و المعـاني  في: المعاني المختصر شرح ،(تا بي) عمر بن مسعود ينسعدالدّ تفتازاني،

 .باطباييالطّ تهران،

 زاقعبـدالرّ  بـن  محمّد ينالدّ جمال استاد ديوان ،(2311) زاقعبدالرّ بن محمّد اصفهاني، الدّين جمال

 تهـران،  دسـتگردي،  وحيـد  حسـن  حواشـي  و تصحيح با ،ششم ۀسد در سرايان                                  قصيده سرآمد: اصفهاني

 .فرهنگ وزارت

 تـونس،  ،هالخوجـ  بن الحبيب محمّد تحقيق ،االدباء سراج و البلغاء منهاج ،(2766) القرطاجني حازم

 .هرقيّالشّ الکتب دار

 کوشـش  بـه  ،شـرواني  خاقاني ارنجّ علي بن بديل ينالدّ                 افضل ديوان ،(2331) علي بن بديل خاقاني،

 .ارزوّ تهران، ادي،سجّ ينضياءالدّ

 محمّــد تنقــيح و تعليــق و شــرح ،البالغــه علــوم فــي االيضــاح ،(2217/2737) القزوينــي الخطيـب 

 .ل.م.ش لکتاب بيروت، خفاجي، عبدالمنعم

 به آتش، احمد توضيحات و حواشي و تصحيح به ،البالغه ترجمان ،(2331) عمر بن محمّد رادوياني،

 .فرهنگي مفاخر و آثار انجمن تهران، حاکمي، اسماعيل و سبحاني توفيق کوشش

 سمدرّ تقيمحمّد تصحيح ،هالطريق و هالحقيق ،(2317) آدم بن مجدود ابوالمجد سنايي،

 .(نا                                  بي) تهران، ،رضوي



 11 پياپي ةشمار ،1931  زمستان و پاييز ،2 شمارة ،2 دورة فارسي، ادب/ 82

 سمـدرّ  تقيمحمّـد  کوشـش  بـه  ،غزنـوي  سـنايي  ديـوان  ،(2361) آدم بن مجدود ابوالمجد سنايي،

 .سنايي تهران، رضوي،

 حسيني،                 شاه ينناصرالدّ تصحيح به ،سمرقندي سوزني حکيم ديوان ،(2333) علي                  بن محمّد سوزني،

 .اميرکبير تهران،

 بـه  ،غزنـوي  حسـن  دسيّ ديوان ،(2361) محمّد بن حسن محمّدابو ينالدّ                 اشرف غزنوي، حسن دسيّ

 .اساطير تهران، رضوي، سمدرّ تقيمحمّد اهتمام

 توضـيح  و تحقيـق  و تصـحيح  بـا  ،فاريابي ينظهيرالدّ ديوان ،(2331) محمّد بن طاهر فاريابي، ظهير

 .قطره تهران، دادبه، اصغر اهتمام به يزدگردي، اميرحسين

 دبيرسـياقي،  محمّـد  ۀمقدّمـ  و تصـحيح  به ،بلخي عنصري ديوان ،(2363) احمد بن حسن عنصري،

 .سنايي تهران،

 محمّـد  کوشـش  بـه  ،سيسـتاني  فرّخـي  حکـيم  ديـوان  ،(2331) جولـوغ  بـن  علي سيستاني، فرّخي

 .ارزوّ تهران، دبيرسياقي،

 و اهتمـام  بـه  ،شـرواني  فلکـي  محمّد ينالدّ                 نجم حکيم ديوان ،(تا بي) محمّد ظامابوالنّ شرواني، فلکي

 .تهران شهاب، طاهري ۀتحشي و تصحيح

 .ماد کتاب و مرکز تهران، ،بديع ،(2333) ينالدّ                                  ميرجالل ،کزّازي

 .پاژنگ تهران، بينش، تقي اهتمام به ،لنباني ينالدّ                                  رفيع ديوان ،(2367) ينالدّ                 رفيع لنباني،

 .پانوس تهران، ،ديوان بي شاعران اشعار و احوال شرح ،(2391) محمود ،مدبّري

 ،مهيـار  محمّد تعليقات و تصحيح ،مقدّمه ،سلمان سعد مسعود ديوان ،(2371) مسعود، سلمان سعد

 .فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه تهران،

 تهران، اقي،يدبيرس محمّد کوشش به ،دامغاني منوچهري ديوان ،(2391) قوص بن احمد منوچهري،

 .ارزوّ

 .ينزرّ تهران، ،فارسي ادب و شعر ،(2362) العابدين                 زين مؤتمن،

ـ  مهـدي  و مينـوي  مجتبـي  تصحيح ،خسرو ناصر اشعار ديوان ،(2332) خسرو ناصر  ،تهـران  ق،محقّ

 .تهران دانشگاه

 کتــاب بــا وطــواط ينرشــيدالدّ ديــوان ،(2337) يعمــر محمّــد بــن محمّــد ينرشــيدالدّ وطــواط،

 سـعيد  تصـحيح  و مقابلـه  و مقدّمـه  بـا  ،آشتياني اقبال عباس چاپ روي از عرالشّ دقايق في حرالسّ حدايق

 .باراني تهران، نفيسي،

 حقـوق  قم، مسجدسرايي، حميد و خورسندي محمّد ۀترجم ،هالبالغ جواهر ،(2332) احمد هاشمي،

 .اسالمي

 .هما ،فنون بالغت و صناعات ادبي،تهران(2391)همايي ،جالل الدين

 


