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حُسن تخلّص و عيوب لفظي «گريز» تا آغاز سدة هفتم
شهرام آزاديان
استاديار دانشكدة ادبيّات و علوم انساني دانشگاه تهران
رضا خبّازها
مربّي گروه زبان و ادبيّات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي خمين
(از ص 76تا )82
تاريخ دريافت31/17/22 :
تاريخ پذيرش31/12/12 :

چكيده
در بيشتر کتابهاي بديع فارسي و عربي ،در بحث حسن تخلّص ،به برخي از آنچه
گريز به ستايش را ميآرايد و آنچه موجب زشتي آن ميشود ،اشارههايي شده و
نمونههايي از گريز نيک آورده شده است .امّا توجّه به اصول فصاحت و بالغت،
همچنين مجموعۀ شرايط ستايشنامهها و نمونههاي گريز استادان ستايشسرايي در
ادب فارسي ،نکات بيشتري را در اين باره روشن ميسازد.
نوشتۀ پيش روي ،پس از بررسي ستايشنامههاي فارسي و آراي بديعيان و
ناقدان عرب و ايراني ،به اصول گريز نيک ميپردازد و براي نخستين بار ،بيش از
سي نمونۀ زشتيِ گريز را تا آغاز سدۀ هفتم ،همراه با تبيين هفت عيب لفظي آنها،
بررسي ميکند.
واژههاي کليدي :گريز نيک ،زشتي گريز ،اقتضاب ،اطناب در گريز،
گريز تکبيتي.

نشاني پست الکترونيکي نويسندۀ مسئولReza.khabaz@yahoo.com :
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مقدّمه
ستايشسرايان فارسيزبان معموالً پيش از پرداختن به ستايش ،مقدّمه و پيشگفتاري در
ديگر موضوعات جذّاب و دلپذير ـ همچون عشق و معاني غزلي ،خمريّه ،وصف طبيعت،
شرح حال و داستان سفر ـ ميپرداختهاند تا توجّه و رغبت مخاطب را به شنيدن ادامۀ
کالم خود جلب کنند و سپس آن مقدّمۀ خوشآيند (نسيب ،تشبيب يا تغزّل) را با غرض
اصلي سخن خويش ارتباط دهند و مقدّمه را به ستايش بپيوندند .انتقال با مناسبت از
مقدّمه به موضوع اصلي را «تخلّص» يا «گريز» ميناميدند (تفتازاني ،بيتا333 :؛ ابن رشيق،

 ،2791ج 132 :2؛ رادوياني261 :2331 ،؛ عليخان مدني122 :2767 ،؛ مؤتمن .)23 :2362 ،در واقع
گريز سخني است که از سويي ادامۀ مطلب مقدّمه و از سوي ديگر در بر دارندۀ يادکرد
موضوع پس از خود است و زمينه را براي مطلب بعد از مقدّمه آماده ميسازد .براي
مثال ،گريز به ستايش ـ که مهمّترين کاربرد گريز بوده ـ سخني است که هم جزو
مقدّمه است و هم با در بر گرفتن يادکرد ممدوح در قالب نام و لقب يا کنايه و استعاره از
وي ـ که ممکن است فقط بيايد يا مضافٌاليهِ لوازم خود قرار بگيرد (چنانکه در نمونهها

ميبينيم) زمينه را براي سخن گفتن از وي آماده ميکند .پس از يادکرد ممدوح در گريز،
القاب يا کناياتي ستايشآميز درباره ممدوح ميآيند و بدل آن يادکرد قرار ميگيرند و
آغاز ستايش ميشوند؛ براي مثال ،در اين بيتها:
برآمد پ ي لگون ابر ي ز رو ي ن ي لگون در ي ا

چو راي عاشقان گردان ،چو طبع بيدالن شيدا

هواي روشن از رنگش مغبًر گشت و شد تيره

چو جان کافر کشته ز ت ي غ خسر و ِ واال

ي م ي ن دولت و دولت بدو آراسته گ ي ت ي

ام ي ن مل ت و م ل ّ ت بدو پ ي ر ا س ت ه دن ي ا
(فرّخي)2 :2331 ،

سخن با مقدّمهاي در در وصف ابر آغاز ميشود .در پايان مقدّمه ،تأثير ابر بـر هـوا بـه
تأثير تيغ ممدوح ـ که از لوازم اوست و وي بدان مضاف شـده ـ بـر جـان کـافر هماننـد
مي شود و بدين ترتيب ،سخني ميآيد که هم جزو مقدّمه و ادامۀ اوصاف ابر اسـت و هـم
يادکرد ممدوح را در بر دارد .پس از آن نيز ،ستايش با آوردن بدلهاي ستايشآميز بـراي
«خسرو واال» آغاز ميشود.

حُسن تخلّص و عيوب لفظي گريز تا آغاز سده هفتم73/

امّا ساختن هرچه بهتر گريز را «حسن تخلّص» ميخوانند .حسن تخلّص يا براعت
تخلّص يا به قول کزّازي «گريز نيک» ( )261 :2333از آرايههايي است که کتب بديع
فارسي و عربي تقريباً همگي بدان پرداختهاند .ترجمان البالغه ،نخستين کتاب بالغت
فارسي ،دربارۀ اين آرايه ميگويد« :و يکي از جملۀ بالغت آن است و صنعت که تخلّص
نيکوتر بود ،و چنان بايد که شاعر تکلّف کند و بيت مخلّص نيکوتر و قويتر گويد ،و اگر
قويتر نگويد ،باري کم از بيتهاي ديگر نبايد ،تا خويشتن را از تزوير جدا گرداند؛ ايرا
که شعر مزوّر و نامزوّر به تخلّص شناسند» ( .)261:2331پس يکي از فايدههاي گريز نيک
ـ که بهتر ساختن گريز را واجب ميکند ـ آن است که سراينده را از اتّهام دزدي ادبي
نگاه ميدارد ،و شايد به سبب همين مفيد بودن در جلوگيري از سرقات ادبي است که
واژۀ «تخلّص» ،هم براي موضوع بررسي ما و هم براي آوردن نام و لقب هنري سراينده
به کار ميرود .همچنين بيت گريز و ضرورت زيبا ساختنش مانع از آن ميشده است که
ناشاعر سودجو ،با گذاشتن نام ممدوح خود بهجاي ممدوح سرايندۀ اصلي ،سرودۀ
ستايشي ديگران را به نام ممدوح خود سازد ،و هم سراينده با آوردن نام و لقب هنري
خويش در سرودههايش آنها را تا حدودي از سرقت نگاه ميداشته است؛ زيرا با خوانده
شدن و مشهور شدن شعر ،نام آفرينندهاش نيز در آن خوانده ميشود و اينگونه هر
سرودهاي به نام سرايندۀ خود شناخته ميآيد.
سبب ديگر که براي گريز نيک برشمردهاند ،آن است که شنونده مراقب است که
انتقال از افتتاح کالم به مقصود چگونه انجام ميپذيرد ،که اگر اين گريز خوب باشد و
بين دو سوي خود ربط و ماليمت الزم را ايجاد کند ،نشاط شنونده را براي شنيدن پس
از خود برميانگيزد (تفتازاني ،بيتا113 :؛ خطيب القزويني376 :2733 ،؛ ابنمعصوم المدني،2333 ،

ج  .)121 :3راستي و اهمّيّت اين سخن آنگاه روشنتر ميشود که شنوندگان درباري را
نخستين مخاطبان ستايشنامهها بدانيم ،که ستايشنامه فراوان شنيده بودند و از خوب و
بد اينگونه سرودهها آگاه بودند ،بهويژه شاعران درباري که رقابت و حسادت و گاه
دشمنيشان با هم موجب ميشده است از سختگيرترين ناقدان سرودههاي هم باشند.
امّا شنوندۀ ناآگاه نيز با شنيدن سخنان بيربط و ديدن ضعف ارتباط دو سخن پياپي ،از
آن بيزار ميشود ،و اين ضعفي نيست که از کسي پنهان بماند.
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سبب ديگري را نيز براي گريز نيک ميتوان برشمرد .چنانکه صاحب منهاج البلغا و
سراج االدبا ميگويد ،بيت پس از گريز ،آغاز موضوع تازهاي است .بنابراين بايد نشاطانگيز
باشد و شنونده را به شنيدن ادامۀ سخن تشويق کند .پس اين بيت هم بايد مانند مطلع
قصيده دانسته شود ،بلکه بيش از مطلع نيازمند نشاطانگيزي است (القرطاجني:2766 ،

 .)311اگرچه سخن قرطاجني دربارۀ بيت پس از گريز است ،بيت يا ابيات گريز را نيز در
بر ميگيرد؛ زيرا گريز نيز ،اگر از سويي جزو مقدّمه است ،از سوي ديگر جزو ستايش
است و يادکرد ستايشيِ ممدوح در گريز آغاز ميشود ،نه پس از آن.
حال ،با توجّه به آنچه گفته شد ،به بررسي عيوب لفظي گريز ميپردازيم؛ چراکه
عيوب معنوي با اينکه خيلي کمتر است ،مجال ديگري ميخواهد .عالوه بر شاعراني که
نامشان همراه با نمونههاي زشتي گريز ياد ميشود ،ديوان رودکي (تصحيح جعفر شعار)،
کسايي (تصحيح محمّدامين رياحي) ،عبدالواسع جبلّي (تصحيح ذبيحاهلل صفا) ،عثمان
مختاري (تصحيح جاللالدّين همايي) ،عمعق (تصحيح سعيد نفيسي) ،کمالالدّين اسماعيل
اصفهاني (تصحيح حسين بحرالعلومي) نيز بررسي شد که همگي از عيوب گريز خالي بود.
 .1حشو قبيح
آوردن کلمهاي است که زايد و بيفايده و موجب خلل و عيب لفظ و معني جمله باشد
(همايي )332 :2391 ،و گونهاي از تعقيد لفظي است (همان .)23 :در گريزهاي
ستايشنامههايي که تا اوايل سدۀ هفتم (پيش از حمله مغول) سروده شده است ،پنج
مورد حشو قبيح ميبينيم:
تو بـا اينچنـين چهـره بـر پـادشاهــي

به پيش شهنشاه هر پادشاه ــ ي
(مدبّري)279 :2391 ،

مـا برآنيم و بـرين نيز ،بپرسيم از شاه

شاه ما نيز همانا که برين است مگـر
(ازرقي)232 :2336 ،

نادره شعري بگوي ،حسن سعادت بجـوي

پيش ظريفي خرام چون حسن اسعدي
(سنايي)936 :2361 ،

جز عمَر معشوق اگر گيرم ،نيام جز رافضي

خارج از ممدوح جز سيّد حسين بن عمر
(سوزني)393 :2333 ،

گرچه بودم پيش ازين از دور چـــرخ

همچو او سرگشته از ايذاي او،

حُسن تخلّص و عيوب لفظي گريز تا آغاز سده هفتم61/

چــــون شهابالدّين نظر بر من فکنــــد،

نا م م ــ ن بردن بود ي ـــ اراي او
(جمالالدّين اصفهاني ،بيتا)323 :

در نمونۀ نخست (از زينبي علوي)« ،شهنشاه» به معناي «شاه شاهان» است .پس
«شهنشاه هر پادشاهي» حشو و آگنه دارد .زينبي يا بايد با آوردن «شهنشاه» از «هر
پادشاهي» صرفنظر ميکرد و يا بهجاي «شهنشاه» از واژۀ «خداوند» يا ديگر واژههاي
مترادف شاه سود ميجست تا سخنش حشو نداشته باشد .درضمن «با اينچنين چهرهبر»
مصراع نخست نيز فصيح نيست .زيرا کاربرد حرف اضافه مرکب «با  ...بر» در ادب فارسي
سابقه ندارد ،و اگر «بر» جهت آن به کار رفته که بگويد «بر شهنشاه هر پادشاه» ،کاربرد
«بر» همراه با «به پيش» حشو خواهد بود .خوارداشت ممدوح نيز عيب ديگر اين گريز
است.
در نمونۀ دوم« ،حُسن سعادت» حشو دارد؛ «سعادت» واژهاي خنثي نيست که
«حسن» يا «سوء» با آن بيايد؛ سعادت خوب است و براي رساندن معناي خوبي نيازي
به واژۀ حسن نيست.
در سومين نمونه ،به کار بردن «خارج از» و «جز» با هم حشو است .همچنين،
«خارج از ممدوح» ضعف دستوري دارد و بايد ميگفت «ممدوح خارج از سيّدحسين بن
عمر» يا «ممدوح جز.»...
در نمونۀ پاياني هم بايد «از دور چرخ» ميآمد و يا «از ايذاي او» .مصراع پاياني نيز از
نظر دستوري ،با ارتکاب ضرورت همراه است.
 .2ضعف تأليف
آن است که جمله خالف قوانين نحوي و دستوري باشد (هاشمي .)12 :2323 ،ايـن اشـتباه
نيز در دورۀ مورد بحث ،فقط چهار نمونه دارد:
مرا بر عاشقان ملکت ز دست شاه بايستي

که تا من از ره حکمت بدادي داد آفاقش
(منوچهري)33 :2391 ،

مرغ در باغ چو معشوقۀ سرکش گشتهست

که ملِک را سزد ار وي که دهد جام عقار
(همان)267 :

نيکوتر از وفا مشناسيد  ،ز آ نکه هست

کردن وفا طريق وفي ميرابوالوفا
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(مدبّري)323 :2391 ،

تا دل و دولت است و بينايي

جود و فرهنگ و هنگ و وااليي،

باد بر دولت دو عالم شاه

شاه و فرزند شاه ،دول ت ش اه !
(سنايي)376 :2317 ،

در نمونۀ نخست« ،من» ،نهاد اوّل شخص ،نميتواند با «بدادي» ،فعل سوم شخص
(اگر التزامي باشد ،چنانکه سياق سخن اقتضا ميکند) يا دوم شخص (اخباري ،در جاهاي

ديگر) بيايد .مصحّح محترم ،هيچ نسخه بدلي براي مصراع دوم اين بيت نداده است ،ولي
بيگمان سرايندۀ استاد ميتوانست به آساني اين مصراع را درست بسرايد و بگويد« :که
تا من دادمي از راه حکمت داد آفاقش» .پس نميتوانيم اين بيت را نخستين نمونۀ
ضعف دستوري در گريز بدانيم.
نمونه دوم نيز چنين است« :سزد ار وي که دهد» از نظر دستوري درست نيست.
«اگر که» و «ار که» صورتهايي بهنجارند ،امّا هيچ واژهاي نميتواند بين دو جزء آنها
بيايد .به همين جهت ،دهخدا نيز اين بيت را «ار وي بدهد» تصحيح قياسي کرده است
(دبيرسياقي .)291 :2391 ،گفتني است نخستين بيت در چاپ قريب نيامده و دومين بيت
در آن چاپ نيز به همين صورت اشتباه آمده است (منوچهري.)291 :2313 ،

در نمونۀ سوم (از اسدي توسي)« ،کردنْ وفا» به معني «وفا کردن» درست نيست و
هيچ نظيري در ادب فارسي ندارد؛ حتّي در نظم که به واژهها آزادي بيشتري در
جايگيري و چينش ميدهد.
در چهارمين نمونه« ،باد» فعل سوم شخص مفرد است و نميتواند براي «شاه و
فرزند شاه ،دولتشاه» به کار برود ،که ذيروح و انساناند و به فعل جمع نياز دارند.
 .9حذف نابهجا
حذف نابهجاي واژههاي جمله ،يکي از عوامل پديدآورندۀ تعقيد لفظي است .در
ديوانهاي سرايندگان مورد بررسي ،فقط چهار مورد از اين ضعف فصاحت ديده ميشود:
دو عيد رسم عرب عيد اضحي و فطر است

لقاي مجلس مير است بر عبيد و خدم
(عنصري)113 :2331 ،

حُسن تخلّص و عيوب لفظي گريز تا آغاز سده هفتم69/

آتشِ انده فتاد از باد هجرش در دلــــم

همچو دشمن زير خاك از آب تيغ شهريار
(ازرقي)23 :2336 ،

اي شـگفتــي! نبيـد خــــواره همــي

صــــد هنــــر در نبيـــد برشمـــــرد

هنــر بهتــر آنـکــه خـــورد نبيــــد

پيش ايــوان شــــاه سجــــده بــــرد؟!
(سعد سلمان)699 :2371 ،

جور کم کن! خاصه چون کسري به عدل

شـــــاه ،زنجيـــــر امــــان آويختــــه
(خاقاني)296 :2331 ،

معناي نمونۀ نخست بدون گذاشتن «ولي» بين دو مصراع مبهم است.
نمونۀ دوم بايد « ...همچو افتادن دشمن »...ميبود يا همچو دشمن که زير خاك از
آبِ تيغِ شهريار آتشِ اندوه در دلش ميافتد ،يعني همانطور که دشمن ميافتد.
در نمونۀ سوم «هنري بهتر آنکه خورد نبيد »...ناقص است و بايد ميگفت« :هنري
بهتر از آنکه خورد نبيد .»...ممکن است اشکال در نسخهها باشد و سراينده سروده بوده:
«هنري بِه از آنکه هرکه خورَد».
در نمونۀ چهارم پيش از «چون»« ،اکنون که» بايد بيايد .چند نمونۀ حذف «است»
را در پايان گريزهاي عنصري و سنايي ميبينيم .اگر دربارۀ گريز و بيت يا ابيات آن بيش
از ديگر بيتها سختگيري کنيم و مانند ابنمعصوم هرگونه ارتکاب ضرورتي را ضعف
گريز بشماريم ،بايد اينها را نيز از موارد زشتي گريز بدانيم:
گفتم خورم شراب ،چه گويي؟ صواب هست؟

گفا ثناي دولت سلطان خوري ،صـواب
(عنصري)21 :2331 ،

سپهروار به گـــرد هنــــــر همــيگــردد

سپهر باشد اسبي کهش آفتاب ســـوار
(همان)223 :

هست بروارۀ او را رهــــي از بـــام فــــلک

همّت شاه جهان ساکن بروارۀ دوســت
(سنايي)33 :2361 ،

چنانکه ميبينيد ،در همگي اين نمونهها« ،است» از پايان بيت حذف شده ،و اين
ارتکاب ضرورت است و از مختصّات شعر آن دوره.
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 .7ابهام
ابهام گونهاي از تعقيد لفظي است .منظور ما از ابهام آن است که چينش واژهها طوري
باشد که بتواند معنايي بدهد ،جز آنچه با موقعيّت متناسب است.
براي اين ضعف ،در گريزهاي دورۀ مورد بررسي ،دو نمونه ميتوان يافت:
زين نور بيابي تو اگر سخت بکوشـي

بــا آنکــه نيــابي ز همــه خلــق همــالش
(ناصر خسرو)119 :2332 ،

خرد پشيمان نبود ز مدح گفتن من

ز مدح گفتن اين مهتران پشيمانــــــم
(سعد سلمان)216 :2371 ،

نخستين نمونه به گونهاي ساخته شده که دو معنا را برميتابد .2 :تو از اين نور
مييابي ،اگر ـ با آنکه ز همه خلق همالش نمييابي ـ سخت بکوشي (بجنگي)؛  .1تو اگر
سخت بکوشي ،از اين نور مييابي که ز همه خلق همالش نمييابي .البتّه معناي دوم
درست است ،امّا چينش کلمات به معناي نخست نزديکتر است.
در نمونۀ بعد« ،مدح گفتن اين مهتران» ميتواند به معناي «مدح گفتن من اين
مهتران را» باشد يا «مدح گفتن اين مهتران ديگران را» ،که معناي نخست بجاست.
شايد الزم باشد دربارۀ مصراع نخست بگوييم که اين مصراع نيز ميتواند دو معنا داشته
باشد .2 :خرد از مدح گفتن من ـ براي ديگران ـ پشيمان نيست؛  .1خرد از مدح گفتن
در حقّ من پشيمان نيست .و هر دو معنا بجا و درست است .معناي نخست با مقدّمه
سازگارتر است که در آن سخن از ستايشسرايي سراينده است ،و معناي دوم مفاخره
است و در اينجا نيز گريز به مفاخره است .پس هر دو معنا ،با توجّه به متن و موقعيّت،
پذيرفتنياند و تفاوت ابهام و ايهام همين است.

 .5تغيير خوانش واژهها
دو نمونه از تغيير خوانش واژهها را نيز در اين دوره ميبينيم ،که هيچيک از صورتهاي
ايجادشده از آن ،پيشتر مشاهده نشده است؛ اين خوانشها پديدآوردۀ ضرورت و اجبار
وزن ،و مخلّ شيوايي گريز است:
بي ع گه غم دل خ ــ اقاني است

زان کشد اندوه درو کــاروان
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از ظل خورشيد سپهرآستان

اين رمقي کز رمقش مانده هست

(خاقاني)21 :2331 ،

ميگيرد و اينجا «ظلّ» تخفيف يافته است؛ حال
در هنگام گرفتن ،مضافٌاليه تشديد 
آنکه گريز محل تکلّف است و بايد در بهتر ساختن آن تکلّف کرد .اگرچه نمونههاي
تخفيف و تشديد را در برخي آثار ادب فارسي (بيشتر در دورههاي نخست) ميبينيم و
هميشه مردود نيست ،با چنين سهلانگاريهايي در لفظ ،نميتوان گريز نيک پديد آورد؛
حتّي با معناي نسبتاً بکري که در نمونه نخست اين قسمت ميبينيم.
 .7ضعف ارتباط يادکرد ممدوح با بدلهاي آن
يادکرد ممدوح در گريز بايد با بدلهايي که معموالً پس از گريز ميآيد تناسب و يگانگي
داشته باشد .در همۀ گريزهاي مورد بررسي ،اين امر رعايت شده است ،مگر پنج مورد:
ديــن چو بگــذشت ازين جوانمردان

خلــــق در ديـــن شدند سرگــــــردان

همـــــه را بـــاز راي نعمـــانــــي

آشتــــي داد بـــا مسلمـــانـــــي

آفتــــاب سپهــــر معـــروفـــــي

بـــدر ديـــن ،بــوحنيفۀ کوفــــي
(سنايي)191 :2317 ،

ز عشــــق آن بِه کـه بگذاري سگــالش

ثنـــاي مجــلــس عــالي سگــالي

جمـــالالعتره ،صــدرالمــوسوييـن

ابــوالقــاسم علــي ،تــاجالمعـالــي
(اديب صابر ،بيتا)63 :

هواي دلبـر جافي همه خطاي خطاست

ثنــاي مجلس عـالي همه صواب صواب

ساللـۀ نبوي ،قطب مجد ،مجـدالدّين

ز ديـن او همه احوال دين به رونــق و آب
(همان)37 ،

اين حضرت است يا رب و اين ديدۀ من است

کاين خاك بارگه را چون سرمه درکشيـد؟!

به ـ رامشاه اعظم اع ـ دل ک ه بهر او

بهرام بر سپهر حسام ظفر کش ي ــد
(غزنوي)67 :2313 ،

ب ـ رق ک ـ ردار همي ب ـ د ْ رفش ــ د

ز ابر دستي که فزون از جيحون

فخ ــ ر مي د ان جه ـ ان ،ع ـ ـ زال د ّ ي ــ ن

کـه کهيــن چــاکر او افــــريـدون
(جمالالدّين اصفهاني ،بيتا)179 :
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در نمونه نخست« ،آفتاب سپهر معروفي» ممکن است بدل «نعمان» باشد ،نه
«نعماني» ،که اگرچه ساختار اکرامي دارد ،به سبب نداشتنِ مطابقت دستوري ،ديگر
هرگز يادکرد ممدوح در گريز بدين شکل نيامده است .در نمونههاي بعدي نيز ،يادکرد
مجلس يا ثناي مجلس ،خاك بارگه و دست ممدوح هست ،امّا بدلها به خود ممدوح
برميگردند که در گريز نيست.
 .6ضعف ترتيب (و فاصله انداختن بين يادکرد ممدوح در گريز و بدل ستايشي)
چنانکه در نمونه هاي فراوان دو بخش شگرهاي گريز و مضامين گريـز آشـکارا مشـاهده
مي شود ،سرايندگان هميشه ميکوشند که يادکرد ممدوح را در پايان گريز بياورند؛ يعني
يادکرد ممدوح را يا در اواخر بيت يا ابيات گريز و به عنوان قافيـه ،يـا نزديـک بـه قافيـه
ميآورند؛ مثالً در اين ابيات:
عيد عرب گشاد به فرخندگي علــم

فرخنده باد عيد عرب بر شه عجم
(فرّخي)313 :2331 ،

زان پيشتر که بر سر حرّاقۀ فـلـــک

خورشيد تيغ برکشد از تيغِ کوهسار،

بخــ رام تا پـ گاه به آيين بنـــدگي

هر دو بههم رويم به درگاه شهريار
(ازرقي)19 :2336 ،

واي آن خسته که دل را به چنان مـاه برد

بخبخ آن بنده که دل را به چنين شاه دهد
(غزنوي)132 :2361 ،

خوبي تو را و عشق مرا و سرير مـلک

خوارزمشاه ،اتسز خوارزمشاه ،راست
(وطواط)132 :2337 ،

گاهي نيز با اطناب و درازگويي ،گريز را به شکلي ميآورند که يادکرد ممدوح در
پايان گريز و آغاز بيت بعد بيايد تا حتّياالمکان فاصلهاي بين نخستين يادکرد و ستايش
نباشد و ستايش بيشتري با نخستين يادکرد ممدوح همراه شود؛ چنانکه در اين
نمونهها ميبينيد:
بخت مـــن رهبري خجستهپي است

کــس نــــدارد چــو بخت من رهبــر

مـر مـرا ره بـه درگهـــي بــردهست

کــــه مثــل هست بــا فــلک همبــر

درگــــه پــــادشـــاه روزافـــــزون

درگــــــه ســـرور ستــــــوده ســير
(فرّخي)233 :2331 ،
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خواهي که بخت و دولـت گردند متّصل

با نهمــت تو؟ هيـچ مکـن منقطــع رجـا

از صــاحب مـوفّق ،منصــور بوسعيـد،

آن کهش ز حلم پيرهن است ،از سخا ردا
(سعد سلمان)33 :2392 ،

آخر اي خاك خراسان ،داد يزدانت نجات

از بــالي غيـرت خــاك ره گـرگانج و کـات

در فراق خدمت گُرد همايونمـرکبــــي

کاندرو نعل از هالل است اسب را ميخ از نبات

موکب صدر جهان ،پشت هدي ،روي ظفــر

خواجۀ دنيــا ،ضياء دين حق ،اکفــيالکفات
(انوري)36 :2396 ،

گفتم کامروز کيست تازهسخن در جهان

گفــت که خــاقاني است بلبل بــــاغ ثنــا

مادح شيخ امام ،عالم عامل ،کـــه هست

نــاصــر ديـــن نبـــي ،مــفتخــر اوليـــا
(خاقاني)39 :2331 ،

پيداست که اين انگيزه نيز در پيدايش گريزهاي دوبيتي و چندبيتي و تطويـل گريـز
مؤثّر بوده است.
امّا در سه نمونۀ نيز ميبينيم که يک بيت يا بيشتر ،بين يـادکرد ممـدوح در گريـز و
ستايش قرار گرفته است:
هميدويدم روبانزميــــن به راه دراز

به روي تا به بر شاه ،خسرو صفـــــدر

خجستهطلعت خسرو بديدم اندر صدر

چو آفتاب و چو زهره ،ز هر دو روشنتر

تبــاركاهلل گفتـم بدين پـديـد آمــد

کمـــال قــدرت دادار ايـــــــزد داور

خــدايگان جهـان ،پادشـاه گيتـيدار

کـــه راي او به سر مــلک برنهاد افسر
(سعد سلمان)126 :2392 ،

سنـــايي کنون با ضياء و ثنـــــاست

کــه بـر وي ز سـلطانِ سنّت ثنــاست

بـدين مـــدح بر وي ز روحالقـــدس

همــه تــهنيت «مرحـبا مرحبـا» ست

اگــر خاطـــرش را به خطّ خطيـــر

همــي «عـالم عقـل» خواني ،سـزاست
(سنايي)93 :2361 ،

دوستان را جاي شکر و تهنيت ماندهست ازآنک
ار صدف بشکست ،بر جاي است درّ شاهوار
تا بود پر جوي و حوض و چشمه و دريـا ز آب
در چمنها گر نبــارد ابــر نيسان ،گو مبار
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مايۀ حمــد و سعــادت ،احمــد مسعود ،آنک
مـر محامـد را شِعار است و سعادت را دثار
(همان)139 :

در نمونه نخست ،نيازي به بيت سوم نيست و اگر اين بيت نبود ،ارتباط بيت دوم و
چهارم (ارتباط «خسرو» در بيت دوم با بدلهاي آن) بهتر برقرار ميشد ،امّا وجود اين بيت،
يافتن مبدّلٌمنه «خدايگان جهان» و گروههاي بدلي پس از آن را دشوار ميسازد .شايد
تذکّر اين نکته مفيد باشد که «کمال قدرت دادار ايزد داور» نميتواند کنايه از ممدوح و
يادکرد وي باشد و بدلهاي بيت چهارم را بپذيرد؛ زيرا آمدن «بدين پديد آمد» همراه با
آن معنايي ندارد .کمال قدرت دادار ايزد داور با ديدن ممدوح در صدر پديد آمده است.
در نمونه دوم ،يادکرد ممدوح در گريز «سلطان سنّت» است و ستايش ممدوح در
بيت سوم آغاز شده است ،امّا اين ابهام ـ که بيت سوم دربارۀ چه کسي و ممدوح آن
کيست ـ با فاصلهاي که بيت دوم بين يادکرد و ستايش انداخته ،بيشتر شده است.
در نمونۀ پاياني« ،درّ شاهوار» استعاره از ممدوح و يادکرد وي در گريز است .بيت
دوم تمثيلي است که بر بيت نخست تأکيد ميکند و بيت سوم بدلهاي «درّ شاهوار» در
بيت نخست است .بيگمان اين تمثيل ميتوانست پيش از گريز بيايد و بين يادکرد
ممدوح و بدلهاي آن جدايي نيندازد .در دو نمونۀ نخست نيز سراينده ميتوانست
سخنان خود را به گونهاي مرتّب سازد که بين يادکرد ممدوح و بدل آن با ستايش،
فاصلۀ کمتري ايجاد شود .اين اشتباه ـ که موجب ابهام سروده ميشود و گونهاي از
تعقيد لفظي است ـ در ديوانهاي بررسيشده ،شانزده نمونۀ ديگر نيز دارد ،که در آنها
يک جمله بين يادکرد ممدوح در گريز و بدل آن قرار گرفته است (فرّخي 336 :2331 ،و
 ، 212که در بحث ضعف تأليف هم بررسي شد؛ سعد سلمان 313 :2392 ،و  ،217که نمونۀ ضعف
تأليف بود؛ غزنوي3-9 :2313 ،؛ فلکي32 :2323 ،؛ انوري221 :2396 ،؛ ظهير فاريابي 36 :2331 ،و

26؛ خاقاني 377 :2331 ،و  237و  311و 312؛ لنباني 76 :2367 ،و  .)226آمدن يک جمله بين
مبدّلٌمنه و بدل ،کمتر از آمدن يک بيت سبب فراموش شدن مبدّلٌمنه در هنگام
رسيدن به بدل ميشود ،امّا زمينۀ ايجاد ابهام را فراهم ميکند.
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اطناب و درازگويي خاقاني موجب شده است که اين عيب در ديوان وي مجال ظهـور
بيشتري يابد ،امّا اين اشکال هميشه نتيجۀ درازگويي يا بيدقّتي سـراينده نيسـت ،بلکـه
گاهي رديف باعث مي شود که يادکرد ممـدوح را در مصـراع فـرد گريـز بيـاورد و سـخن
گفتن از موضـوع ،مقدّمـه را در مصـراع زوج پـس از آن ادامـه دهـد .بـه چنـد مـورد از
نمونههاي ضعف يادشده توجّه کنيد:
در بــزم خداوند ســـرايد غزل و مـدح

صــد گونــه سخن گويد بي هيــچ زبانــي

الملک سپهـــري که ز رايش

در ملک بيفـــزايــد هر روز جهانــــــــي

طاهـر

(سعد سلمان)217 :2392 ،

دولت شاهجهان است که ماند جاويـــد

بر جهــان تکيه مکن کاو به فنا متّهم است

ملک شرق ،طغانشاه مؤيد ،که به طوع

آسمان بر درش از جنس عبيد و خدم است
(ظهير فاريابي)26 :2332 ،

از راي شــاه گيــرد نور وضــو آفتــاب

وز روي تــــو پذيـــرد زيب و فـــر آينـه

سـلطان اعظـم آنکه اشــارات او ز غيب

چــونان دهــد نشانــي کــز پيکـــر آينه
(خاقاني)377 :2331 ،

چنبر دف شود فلک مطرب بزم شــاه را

ماه دو تا سبو کشد ،زهره سه تاي نو زنـد

شاه خزرگشاي را هند و خزر شرف نهند

بر پســر سبکتگين ،هنـدگشاي راستيـن
(همان)237 :

نمونۀ نخست ،اين ابهام را در خود دارد که ميتوان «طاهر

الملک» را نهاد مصراع

دوم دانست؛ زيرا اين مصراع جملهاي است که به موضوع مقدّمه ميپردازد ،امّا پس از
يادکرد ممدوح و بين آن و بدلش آمده است .پس ترتيب جمالت ،چنانکه بايد نيست.
در نمونۀ بعد ،اسامي مصراع دوم به بدلهاي يادکرد ممدوح نزديکترند و ممکن
است که «جهان»« ،او» يا «فنا» مبّدلٌمنه «ملک شرق» دانسته شوند و اين امر ابهام به
وجود ميآورد و خواننده را سردرگم ميسازد.
در نمونۀ سوم ،مصراعي که به غزل مقدّمه مربوط است ،بين يادکرد ممدوح و بدل
آن قرار گرفته که وجود رديف «آينه» در آن مؤثّر بوده است.
در نمونۀ پاياني ،مصراع دوم ـ که به مقدّمه مربوطتر است ـ بين يادکرد ممدوح و
ستايش آمده و خالف روش استاداني است که ميکوشند فاصلۀ بين يادکرد ممدوح و
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بدل آن يا ستايش را هر چه کمتر سازند؛ از جمله خود خاقاني ،در گريزهاي پرشماري
که از وي در دو بخش پيش ديديم.
ديگر نمونۀ ضعف فصاحت در گريزهاي بررسيشده:
خواست دستوري ز رضوان تا بهشت آيد رود

تا به باغ نو به عاليمجلس سلطان شود
(عنصري)33 :2331 ،

در اين گريز ،معشوق بهشتي از رضوان دستوري خواسته تا از بهشت فرود بيايد ،نه
اينکه خود بهشت فرود بيايد .پس بايد «کز» جاي «تا» را بگيرد تا معشوق «از» بهشت
فرود بيايد؛ اگرچه فقط نسخه بدلي که مصحّح بهجاي «تا» داده «از» است ،که معنا را
کامل نميکند ،و در چاپ قريب نيز به همين شکل است (همان.)23 :2313 ،

نتيجه
آراي بديعيان و اختالف آراي ايشان دربارۀ اهمّيّت گريز به ستايش و معيارهاي خوبي
آن ،بررسي شد و ديديم که سالست لفظ و صحّت معني ،از موضوعات مورد اتّفاق آنها
در نيکي گريز (همچون هر سخن ديگري) بوده است .همچنين مشاهده شد که گريز از
مقدّمۀ غزلي و گريز تکبيتي در نزد بالغيان عرب ارزشمند بوده ،امّا بهرهگيري
سرايندگان ما از موضوعات مربوط به وصف طبيعت ،به جهت فراواني اين موضوعات،
موجب شده است که سخنشناسان ايراني تأکيدي بر مقدّمۀ غزلي نداشته باشند و
برخي از ستايشسرايان ما ،به درستي و بنا بر اقتضاي مقام ستايش ،گريز با اطناب را
عمالً بر گريز تکبيتي ترجيح دادهاند .از توجّه به نوآوري در گريز نيز سخن رفت ،که
ميتواند از لوازم گريز نيک دانسته شود.
پس از آن ،با بررسي نمونههاي گريز به ستايش در بيش از بيست ديوان سرايندگان
دوران غلبۀ ستايشسرايي (تا آغاز سدۀ هفتم) ،همۀ موارد ضعف و زشتيِ لفظيِ گريز از
آنها استخراج و ذيل عيوب لفظي گريز دستهبندي شد .اين عيوب «حشو قبيح ،ضعف
تأليف ،حذف نابهجا ،ابهام ،تغيير خوانش واژهها ،ضعف ارتباط يادکرد ممدوح با بدلهاي
ستايشي ،ضعف ترتيب (و فاصله انداختن بين يادکرد و بدل)» را در بر ميگرفت.
چنانکه مالحظه شد ،از حدود دو هزار گريز بررسيشده ،فقط در کمتر از شصت
مورد ميتوان نشاني از ضعف و سستي لفظي جست .همين تعداد نيز ،اگر به سبب نقص

حُسن تخلّص و عيوب لفظي گريز تا آغاز سده هفتم81/

نسخهها و تصحيحها نباشد ،دشواري گريز و پيوند دادن دو موضوع متفاوت را نشان
ميدهد ،نه اينکه چيزي از مقام استادان ستايشسراي ايران بکاهد ،چنانکه صدها نمونه
را ميتوان نشان داد که همگي شرايط گريز نيک را در خود داشته باشند.
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