
  »فاني«هاي تنوع زباني و موسيقايي رديف در غزل

  1محمد رادمنشعطا

  چكيده

زباني سدة نهم هجري است؛ بيرون  اديب و شاعر دو »فاني«شير نوايي متخلص به امير علي
غزل  485از آثار برجستة تركي او، از وي ديواني به فارسي در دست است كه در بر دارندة  

ويژه حافظ و سخنوران هبيشتر آنها را به استقبال از استادان متقدم بها متوسط و اين غزل است.
همزمان خود خاصه جامي سروده و اغلب در لفظ و معني و كاربرد اصطالحات و رديف از 

هاي فاني و آمار و بسامد برآمده از آنها نشان مي دهد كه غور در رديف آنها پيروي كرده است.
داشته و به بعد موسيقايي شعر آهنگ آن را در برـ كه ضرببخش شعر وي به اين عنصر كمال

  گيرد.جمله را در بر ميبخشدـ اهتمام ورزيده است و همة انواع كلمه و جمله و شبهغنا مي

هاي او را شامل درصد غزل 68غزل مردف است يعني قريب  328هاي فاني از كل غزل
هاي فعلي داشته و پس از آن به اسم رديف شود؛ در اين ميان، او بيشترين رويكرد را بهمي

معني بودن او تقيدي به هم اي دارد.جملههاي شبهاقبال نموده است و كمترين سهم را رديف
رديف يك غزل ندارد و در پي اين هم نيست كه نوع دستوري رديف را در آن همگون و 

  همسان بياورد.

بيت متناسب باشد تا با نغمه و آواي  هايش با بافت و اجزايفاني كوشيده است تا رديف
  خوش آن ، ذوق سليم را به وجد آورد.

  فاني، غزل، ساختار زباني رديف، موسيقي رديف. ها:كليد واژه
                                                            

  آباداستاد گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف ١
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  :  مقدمه

اديب، شاعر، سالك، نويسنده و از وزراي مشهور » فاني«متخلص به  1شيرنوايي اميرعلي
بوده؛ وي همچون خواجه نظام  2سين بايقراعهد تيموري است. او وزير و نديم ويژة سلطان ح

الملك و ابن سينا و خواجه نصير و عطاملك و رشيدالدين فضل اهللا، ضمن تدبير امور 
  كشوري، با قريحة سرشار خود از خلق آثار هنري و ادبي،  غافل نمانده است.

نظم اشعار  گيري از امور دنيوي و اشتغال به تأليف كتب واو بيشتر اوقات خود را به كناره
اند، وي در و معاشرت با شاعران و عالمان سپري كرد؛ چنانكه همة سخن شناسان تركي نوشته

او گوي در اين عهد، شعر تركي مقامي بس واال دارد؛ به نحوي كه با وجود شاعران ديگر تركي
پنج گنج نظامي  اند ... . او چهار ديوان به تقليد ازرا بنيانگذار واقعي شعر  تركي جغتايي دانسته

به تركي ساخته است و عالوه بر اينها مجالس النفائس را در شرح شاعران عهد خود به تركي 
  ). 385: 2536نوشته ... . كه ترجمة آن به طبع رسيده است ( صفا، 

بند، تعدادي غزل، يك قصيده، يك مسدس، يك تركيب 485ديوان فارسي او دربردارندة 
  ه تاريخ و معماست.ماد - ...قطعه و رباعي و

و به پيروي از شاعران نامدار پيشين بويژه  3اشعار فارسيش، به رغم اشعار تركي او، متوسط
  سعدي و باالخص حافظ و سخنوران همزمان خود از جمله جامي سروده شده است.

از آن رو كه بخش معتنابهي از ديوان او را غزليات دربردارد، اين پژوهش منحصراً به 
  4و از انواع ديگر چشم پوشيده است. رديف در اين قالب پرداختههاي گونه

و گويي جان ماية آن سخن منظوم است؛ چه مكمل معني و  5رديف هر شعر بسيار مهم
  در جاي خود متمكن و از لغو عاري باشد. 6موجد موسيقي آن است، مشروط بر اين كه رديف
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به زبان پارسي و متأخران شعراي  رديف در اصل خاص بوده« در معيار االشعار آمده : 
دارند و آن حروفي باشد يا كلماتي كه بعد از اند و به كار ميگويان گرفتهعرب از پارسي

موصول يا غير موصول مكرر شود در همة قوافي و اعتبار وي تكرار الفاظ است و به  "روي"
يا به معاني مختلف يا  ؛ چه اگر رديف در همة قصيده به يك معني بود و 7معني اعتباري نيست

بعضي را معني باشد و بعضي را نباشد به سبب آن كه بعضي با انفراد ، لفظي باشد و بعضي 
  ).149: 1369نصيرالدين طوسي، » ( جزوي باشد از لفظي روا بود 

هاي او هم معني و هم كاربرد از فاني با خواجه نصير همسوست و در موارد بسيار، رديف
  ند؛ از آن جمله است در غزل مردف با مطلع : لحاظ دستوري نيست

 در دهر، هر كه دامن پير مغان گرفت
  

 توان گرفتبهر نجات، دامن او مي 
                                     )32/73(7  

و در مصراع دوم : اسم ( مصدر مرخم) » اَخَذَ«در مصراع اول، فعل و به معني » گرفت«
  دهد.توان) تشكيل فعل ميمي است و با جزء مقدم آن (

« است. يعني  8و در مقطع، همكرد » كردپيشه« به معني » گرفت« در بيت پنج همين غزل 
،  38/86، 34/77، 33/76، 33/75 ←آمده. نيز » ترك كرد « كه به معني » ترك ... گرفت 

  و... 68/160،79/184، 55/128، 53/122، 44/102

رادمنش،  ←اند (عرا هم معني بودن رديف را رعايت نكردهناگفته نماند كه بسياري از ش
1385 :75-62.(  

  بحث ( متن مقاله ) 

  گيرد :هاي فاني در دو محور ساختاري و موسيقايي مورد بررسي قرار ميرديف
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  ساختار زباني در رديف 

  دهد. درصد كل غزليات را تشكيل مي 62/67غزل مردف است كه  328غزل فاني  485از 

گيرد؛ كه به ترتيب اولويت كاربرد : هاي مختلف كلمه را در بر ميف اين غزلها گونهردي
مورد،  14مورد، قيد  19مورد، صفت  21ضمير مورد، 25مورد، حرف  32مورد ، اسم  210فعل 

مورد است كه تفصيل آن به  1مورد و پيشوند  1جمله (صوت) مورد، شبه 5اي رديف جمله
  دد:گرشرح زير اعالم مي

  درصد كل رديفهاست:  02/64مورد است كه تشكيل دهندة  210، هاي فعليالف، رديف

  هاي فعلي است: درصد كل رديف 76/74مورد ) : كه  157(  ، انواع فعل تام (خاص)،1

بار ، رفت،  2بار، نداشت، سوخت  6بار، ريخت  2مورد) : گرفت  146(  . فعل تام1- 1
بار، دارد،  3بار، بماند، آورد ، كرد  2شكفت، ساخت، كشيد  بار، دانست، 2انداخت گفت ، 

 3بار، رسيد، زد  3بار، داند، افتاد  3بار، كنند، بكند  2بار، آورد  2بار، كند  2دهد كشد، نميمي
كنيد،  بار، رود، 3بار، شنيد ، برآيد، گيرند، افكند  3بار، آيد، ببرد  4دارد  آيد،مي بار، 2بار، آمد 

كرد، افتاده بود، كنند، ميبار، بگشايند، مي 2گيرد، آلود  نرود، داد ، زدند،برند،  بار، نديد، 3د افت
 بار، 6ام، كردم، كشيم، روم، كنم آورده اندازد، بر، ببر، گير، بيار، انداز، بوس، مپرس، نكنم،

 بار، 2بار، دارم  2ايم فكنم، آمدهامي كنم، برخيزم، فكنم،نمي اندازيم، زدم، نتوانم،مي بنگرم،
بار، مكن، بشنو،  4بار، كني  2افكن، كن  كنم ، نمي بينم،مي بار، ميرم، نهم، 2افكنم، داشتم 

بار، بستي،  4كني زني، سوختي، مياي، مياي، كردهبار، بسته، ساخته، آمده 2مرو، مانده 
  بايستي. بار، دهي، داري، سازي، 2گشتي مي
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باز آيد، را چه شد، افتاد، مورد ) : توبست، چه كرد، من رسيد، 10(  .. + فعل تام، .2- 1
  گشت باز، كه مپرس، كرده حفظ، تو يابم. 

  مورد ) : نتوان كرد. 1( ، وجه مصدري 3- 1

  هاي فعلي است : درصد كل رديف 23/25مورد) : كه  53(عام) ، ( ، انواع فعل ربطي2

بار،  2بار، شد  2بار، باشد  5بار، بود  5بار، نيست  15ست مورد) : ا 38(، فعل ربط 1- 2
  باشي.  باش، شدم،مي بار، نبود، 2نخواهد شد، خواهد بود، شدند، باشد 

بار، خوش است، اوست، توست، كجاست،  2مورد) : من است  13( ، ... + فعل ربط2- 2
  بار، كيست، از اوست، تو بود، من بودي.2چيست 

  بار.  2مورد ) : چه خواهد بودن  2(  ، وجه مصدري 3- 2

  شود: درصد كل رديفها را شامل مي 78/9مورد است كه 32،هاي اسميرديف ب ،

موج، صبح، كاغذ، عمر، بهار، خرج،  بار، خرابات، 2مورد ) : آفتاب، شراب  26(، اسم 1
 سخن ، حسن ، چشم، ديدن، بار، 3دل  لعل،فراق،  بار، بخش، عوض، نشاط، فراغ، 2آتش 
  بال. توبه ،

  بر دل. مورد ) : از شراب، شد باعث، از قدح، شد شمع، 5(  ، ... + اسم2

  درصد كل رديفها را در بر دارد : 62/7مورد است كه  25، هاي حرفيج، رديف

  بار  2بار، نيز، هم  13مورد) : را  16( ، حرف1

  خويش را.بار، تو را ، 3بار، مرا  2بار، او را  2مورد) : مارا  9(  ، ... + حرف2
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  درصد كل مردف است :  4/6مورد است كه  21 هاي ضميريد، رديف

بار، او  3بار، تو  4بار، خويش، ديگران، اين ، من  2بار، چند  2مورد ) : ما  17(  ، ضمير1
  بار. 3

  از روي تو.از او،مورد) : دلم، كي چو من، 4(، ... + ضمير 2

  دهد:درصد كل رديفها را تشكيل مي 8/5مورد است كه  19، صفيهاي وهـ، رديف

بار،  2بار، بس، خوش  4بار، حبيب، شوخ، تلخ، دگر  2مورد) : جدا، خوب  18( ، صفت1
  بيش، خجل، زده، آلوده، اولي.

  مورد) : ما را بس 1( ، ... + صفت 2

  شود:درصد رديفها را شامل مي 26/4مورد است كه  14، هاي قيديو، رديف

  كو.بار، بيرون ، 2مورد) : گستاخ، ديگر، هنوز  6(  ، قيد1

، هر امروز، او هرگز، به چشماست مگر،بار، است دگر،  2: امشبمورد) 8( ، ... + قيد2
  شب.

است درصد رديفهاست: اين همه نيست،  52/1مورد است كه  5،  ايهاي جملهز، رديف
  م : به چشم.تپد دل، گفتماند به دل، ميكه بود، مي

درصد غزلهاي  3/0مورد است كه  1(صوت يا جمله واره)،  ايشبه جمله رديفح، 
  دهد:يارب!رديفدار را تشكيل مي

  سازد : فرودرصد رديفها را مي 3/0مورد است كه  1، هاي پيشونديط، رديف
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فعلي  اسمي حرفي ضميري وصفي قيدي جمله اي شبه جمله اي وندي

نمودار بسامد انواع كلمه و جمله هاي رديفدار و درصد مربوط      
نسبت به كل غزلهاي مردف

485: كل غزلها 
328: غزلهاي مردف 

67.62 :  %درصد رديف دار به كل غزلها 

  
  بعد موسيقايي رديف 

انگيزي، موسيقايي و معنايي رديف كه آن را در ديد و يالهاي بالغي، خبيرون از جنبه
كند، اين عنصر به تنهايي و با بافت شعر نيز گوش خواننده و شنونده دلنشين و گوشنواز مي

كند؛ بنابراين از اين حيث در خور آفريند كه بعد موسيقايي آن را افزون ميزيباييهايي را مي
  بررسي و توجه است : 

  استعاره :

عاره در بر انگيختن عواطف لطيف خواننده و شنوده  تأثيري بارز دارد؛ كاربرد رديف است
  كند: كه استعاره از مي و درخشش آن است، بيت را خيال انگيز مي "آفتاب"
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 از مي طلوع كرد چو در ساغر آفتاب
  

 عكس تو آفتاب دگر شد در آفتاب 
                                     )19/943(  

  آفريند : همراه با جان ( جانِ فراق) ، استعارة زيبايي را مي "فراق"رديف 

 مراست آتش دل ساقيا نشان فراق
  

 بيار باده كه آتش زنم به جانِ فراق 
                                    )127/302(  

  ايهام 

كند؛ دلپذير ميآن را به گمان افكندن خواننده و جستجو و دريافت معاني القايي بيت ، 
  بخشي از رديف (به چشم) در بيت : 

 گفت : راهم را بروب آن سيمبر، گفتم : به چشم
  

 گفت : ديگر ره بزن آبش دگر، گفتم : به چشم 
                                      )151/359( 

  دهم و هم بر قبول فرمان محبوب داللت دارد. هم بر معني با اشك چشم آب مي

  س :تجني

« با » است« دهد؛ جناسِ رديف تجانس رديف با ساير اجزاي بيت نغمة خوش به بيت مي
  كند:آن را شنيدني مي» مست 

 در ميكده آن را كه به كف جام شراب است
  

 عيبش مكن ار شام و سحر مست و خراب است 
                                          )41/94(  

  :در حشو مصراع دوم گوشنواز است»  دامن«  با» من « همچنين رديف 
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 نيست در دير مغان بد مست بي باكي چو من
  

از گريبان تا به دامن ، پيرهن چاكي چو من  
                                   )172/411(  

  سي زيبا آفريده : تناسب و جنا» صبوحي« كه با » صبح « و يا رديف 

  چيست داني نالة مرغ سحر هنگام صبح

  

دهد پيغام صبح با حريفانِ صبوحي، مي 
                                     )58/135(  

  .22/50، 21/48، 10/22، 9/21، 7/15، 5/10،  3/6 ←نيز 

  تشبيه :

از عناصر خيال انگيز شعر است؛ چه براي يافتن جهت ديگر تشبيه ذهن به جستجو  تشبيه
» نوبهار « يابد، آنگاه كه اين رديف به به خوبي تجلي مي» عمر« افتد؛ اين ويژگي در رديف مي

  همانند شده است : » الله زار« و در مصراع دوم به 

  اي گلشن جمال توام نوبهار عمر

  

رخت، الله زار عمر  وز باده الله رنگ 
                                      )99/235( 

 ه كردني است؛» ديوان« و » ميدان« به » خرابات« يا تشبيه رديفتوج  

  بود آب زده ساحت ميدان خرابات

  

بزم طرب آماده در ايوان خرابات  
                                       )43/98(  

  همانند شده است :» روزگار«و » بهار«در بيت زير كه به » حسن«و يا 
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  اي بر گل و شكوفه ز رويت بهار حسن

  

 روشن ز آفتاب رخت روزگار حسن 
                                    )170/407( 

  تشخيص :

هاي معنوي بيت است ، كه موسيقي درون آن را رقم شخصيت بخشي در رديف، از جلوه
  زند : مي

  تا كه يك شام به بزم طربش در شد شمع

  

 كشته و مردة آن شوخ ستمگر شد شمع 
                                    )124/295( 

  :9تصدير 

وعي تكرار نيز هست ، موجب غناي بيت است؛ چه اجتماع دوگانة اين آراية ادبي كه به ن
  كند : بالغي آن را لطيف و گوشنواز مي -اين هنر آوايي

  بخشد :در صدر ابيات زير آوايي خوش بدانها مي» نيست« و » مرا« تكرار رديف 

  مرا ز خانه بر آرد، هواي ميخانه

  
  نيست يكدل كاز جفاي چشم او بيمار نيست

 ت مي، نتوان يافتن به خانه مراچو نيس 
                                       )11/24(  

 يا كه چشمي كاز غم دل تا سحر بيدار نيست
                                      )51/119( 

شمس العلماي  ←( -كه از مصاديق تصدير است –در حشو مصراع اول » است«نيز تكرار 
  ) موسيقي زاست.20: 1362و رشيدالدين وطواط ،  251:  1377گركاني : 

  هر دل كه نه صاف است ، بر او فيض حرام است

  

 رخ دوست، دل آينه فام استةِ مرآ 
                            )44/101(  
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  .17/39 ←نيز 

  تضاد:

« با » رفت« ي معنوي شعر را در بر دارد؛ تضاد رديف مقابلة رديف با بافت شعر موسيق
  كند:بيت را دلنشين مي» آمد

  ديد آن كه پي من به خرابات فنا رفت

  

 سرها چو حباب آمد و بر باد فنا رفت 
                                      )43/100( 

  دهد :آهنگي زيبا به بيت مي» آرند « با » برند« تضاد در رديف 

  نقد جان در ميكده آرند ، قوت جان برند

  

 جانفشان آنجا قدم نه، كانچه آرند آن برند 
                                      )86/203( 

 رفته « با » مانده « چنين است مطابقة رديف: «  

  از من آواره در كويت فغاني مانده

  

بي نشانه رفته و از وي نشاني مانده  
                                    )185/442( 

  .195/467، 180/431، 46/107، 34/77، 29/67←نيز 

  تكرير :

كند، بويژه آن كه رديف يا ذات رديف به دليل تكرار آن، بيت يا شعر را موسيقايي مي
در صدر و حشو » خوب«بخشي از آن در ابتدا يا حشو مصراعها تكرار شود؛ تكرار رديف 

  بخشد :اسي لطيف و دلنشين به خواننده و شنونده ميمصراع دوم احس
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  تو خوب و خلق تو خوب و تكلمت هم خوب

  

 نبوده چون تو به خوبي، كسي به عالم خوب 
                                       )17/39(  

  در حشو مصراع دوم : » جدا « اين گونه است تكرارِ رديف 

  جداوه كه در وقت گلم ز آن گل رخسار

  

 گل جدا آتش من تيز كند، خار جدا 
                                       )15/34(  

  در حشو مصراع دوم بيت زير : » خوش«نيز تكرارِ رديف 

  بخش است و مي صاف و بهاري خوشهواي روح

  وشولي كي خوش نمايد اين همه، گر نيست ياري خ                                           

                                                                                         )120/284(  

، 120/384، 67/158، 90و  39/89، 30/68، 28/63، 19/43، 17/39، 15/34، 9/21 ←نيز 
130/308 ،173/414 ،175/419 ،203/485.  

  مجاز :

سازد، كالم را از نظر صور خيال بيت يا شعر را مي از آنجا كه مجاز بار موسيقايي معنايي
  كند :دلپذير مي

  مجازاً به معني شراب است :» قدح« در بيت زير ، رديف 

  چون حيات آساست، روشن روزگارم از قدح

  

 تا دم آخر كنون سر بر ندارم از قدح 
                                      )58/137( 

  مجاز بر عاشق داللت دارد : كه به» دل« و يا رديف 
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  زهي از جلوة بااليِ رعنايت بال بر دل

  

 ات صد ابتال بر دلز هر يك تار مشكين طره 
                                    )133/316( 

  مراعات نظير :

تناسب رديف با ساير اجزاي بيت و تداعي مالزمت آن كلمات از جهت بالغي و نوابخشي 
اي خوش نغمه» شعله« و » شمع« و » پروانه« با » بسوخت« . ارتباط رديف حائز اهميت است

  دهد:به بيت مي

  دل چو پروانه ز شمع رخ جانانه بسوخت

  

وه چه پروانه كه از شعلة او خانه بسوخت  
                                       )43/99(  

  دلكش است :» دريا « و » باد « و » نسيم « و تناسب آن با » موج« رديف 

  نسيم صبح نمود از تغار صهبا موج

  

 چو باد شرطه كه آرد ز روي دريا موج 
                                      )57/134( 

  .10با دير مغان و مغبچه » آتش« نيز تناسب 

  چنان زد مغبچه از چهره در دير مغان آتش

  

 شكه افتاد اهل دين و زهد را در خانمان آت 
                                    )116/276( 

، 100/236، 99/234، 94/223، 66/154، 63/147، 60/140، 24/56، 16/37 ←نيز 
116/274 ،120/285 ،130/308 ،133/315 ،144/295 ،154/368 ،165/393 ،178/426 ،
179/428 ،184/439 ،185/441 ،190/454.  
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  واج آرايي :

تها و صامتها و خيزش نغمة برخاسته از آن، در شنونده و خواننده افزوني تكرار مصو
  آورد:انبساط خاطر مي

  نمايد: و حشو دو مصراع ، بيت را آهنگين مي» را« در رديف » آ« بار مصوت بلند  9كاربرد 

11گفتي برم دلت را جان هم فدات يارا 
  

  

 گويم دلي نماند، دل خود كجاست ما را 
                                        )9/21(  

كه اشتراك  -در اجزاي ابيات)» ( گ« در رديف و ابيات زير و هماوايي آن با » ك«تكرار 
  آور است :نشاط -مخرج صوتي دارند 

  گلبن نگشته سبز، تماشايِ مي كنم

  

  وصف مي را به نوشتن طلبم چون كاغذ

  

 خود گوي، چونكه گل شكفد، توبه كي كنم 
                                      )155/369(  

 رنگ بايد كه كنم از مي گلگون، كاغذ
                                         )99/234(  

گوش ذوق شنوندة با  -حرفي از رديف است –در مصراع دوم بيت زير كه » ش«تكرار 
  نوازد :ذوق را مي

  بر رخ هر كه در دير فنا بگشايند

  

 عشعة جام صفا بگشايندچشمش از ش 
                                      )94/223( 

  .159/380، 144/295، 156و  66/154، 63/147، 49/112 ←نيز 
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  گيري نتيجه

اي غزل فاني هرچند به پيروي از غزلسرايان پيشين و روزگار خود سروده شده، اما در پاره
هنر و ذوق خود را نمايان ساخته و سلوك  -ستكه پاية اين پژوهش ا –از غزلهاي مردفش

  خود را در رويكرد به اصطالحات و مضامين عرفاني نشان داده است.

آورد، او گاه رديفهاي خود را در يك  غزل هم معني و از لحاظ دستوري همگون نمي
شترين گيرد؛ از ميان آنها بيرديفهاي او از نظر زباني و دستوري، همة اقسام كلمه را دربر مي

بسامد را رديفهاي فعلي و پس از آن اسمي دارد و كمترين آنها صوت (جمله واره) و پيشوند 
  است.

جاي اين رديفهاي او با بافت بيت، موسيقي دروني و بروني آن را دربردارد كه در جاي
  تحقيق نموده شده است. 

  يادداشتها

مشهد مصاحب و همدرس سلطان  شير از تركان جغتايي، در هرات به دنيا آمد، درامير علي .1
النهر به تكميل دانش و طي مقامات سير و سلوك گذراند؛ حسين بايقرا بود و در ماوراء

هاي او در آثارش بازتاب يافته است... . او منشأ خدمات و آثار خير فراوان بوده (براي انديشه
  )382-386: 2536صفا  اطالع بيشتر

ود هم در نثر و هم در نظم، مخصوصاً به زبان تركي از او حامي بزرگ ادبا و فضال بود، خ
صفحه] دربارة حيات و آثار ادبي اين  158ي بليغي [در رفت، مقالهگويندگان نامي به شمار مي

م. به طبع 1861در روزنامة آسيايي سال  (M.Belin)وزير دانشمند به قلم مسيو بلن فرانسوي 
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 -547: 2537ترجمه كرده است (براون،  1326سال اصغر حكمت در رسيده، اين مقاله را علي
546.(  

اميرعليشير در دورة وزارت خود ضمن تعديل و تثبيت مالياتها، در هرات چندين مدرسه و 
كتابخانه بنا كرد و نهر آبياري نزديك طوس و مشهد احداث كرد و رباطها و بيمارستانها و 

  ).445: 1363مختلف ساخت (پيگولوسكايا، انبارهاي فراوان در نقاط ها و پلها و آبگرمابه
ق.) يكي از مشهورترين امراي تيموري است چه  875 -911. سلطان حسين بايقرا (جلوس 2

اند، عالوه بر حال امن و راحت نسبي كه مردم خراسان و هرات در مدت سلطنت او داشته
و در گرد آوردن  عصر او درخشانترين ادوار تمدن تيموري است؛ او مردي فاضل و شاعر بود

فضال و اهل هنر در دستگاه خويش جدي بليغ داشت... .كسي كه در اين اعمال نيكو همدست 
ق.)  844-906الدين عليشير (و مؤيد سلطان حسين بود، وزير معرفت دوست او امير نظام

مفاخر اين عهد وجود بزرگاني نظير موالنا نورالدين عبدالرحمن جامي شاعر «است... و از 
الصفا و بهزاد نقاش  مقدار و اميرخوند مورخ مؤلف كتاب روضـةرگوار و فاضل و عاليبز

  ).649-650: 1370است (پيرنيا و اقبال، » استاد و عدة كثيري ديگر
هاي فاني، از جمله اشعار فارسيِ او رايي ديگر سروده . صاحب تذكرة تحفة سامي، در داوري3

  دارد:
كه تا قيامت از او  -بود، به تصنيف و تأليف و نظم اشعار آبدار همواره مستغرق كماالت« ... 

  ).380: 1388(سام ميرزا، » نمود بذل جهت مي -بر صفحة روزگار باقي خواهد ماند
بند و چند قطعه و رباعي و معما و ماده تاريخ فاني . زيرا يك قصيده و مسدس و تركيب4

  يف به حساب آيد.تواند معياري دقيق براي رويكرد او به ردنمي
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  . در اهميت رديف خاقاني گويد:5
  گرنه رديف شعر مرا آمدي به كار

  

 ما نا كه خود نساختي اسكندر آينه 
  )400:1378(خاقاني،                         

هاي جمع، شكل مختصر افعال ربطي، نشانة ندا و اشباع يا اطالق، نشانه» ا«. در اين تحقيق 6
  رديف به حساب نيامده است.» ترا«و » مرا«در » را« پسوندهاي مزجي و

» شناخت شعر«شمس قيس و از معاصران كتاب» المعجم...«در شمول رديف از قدما كتاب 
  حسيني اساس كار قرار گرفته است.شاه

  هم معني بودن رديف الزم شمرده نشده » نفايس الفنون في عرايس العيون«. در 7
) ة نجفي (164-165: 1377الدين محمد آملي، شمسا صاحب در؛ ام(  ،نجفقلي ميرزا

) 856: 1م، ج 1996تهانوي  ) و كشاف اصطالحات الفنون و العلوم (94-93: 1355
تغيير معني را « العجم گويد: اند؛ صاحب براهينمعني بودن رديف را الزم رديف دانستههم

  ).22-23: 1351(سپهر، » گاهي روا دارند اما پسنديده نباشد
  . در ارجاعها عدد سمت راست فارق، نشانة صفحة غزل و سمت چپ شمارة آن است.8
. در افعال مركب، تركيب شناسه با بنِ فعل را همكرد گويند؛ به عبارت ديگر همكرد جزء 9

  )48-50: 1372خانلري،  دهد (براي اطالع بيشترصرفي فعل مركب را تشكيل مي
رو برگزيديم كه بين قدما و معاصران علم بالغت در اين ين. ما اصطالح تصدير را از ا10

) و سادات 338صنعت ادبي اختالف نظر وجود دارد؛ چه شمس قيس در المعجم ... (ص 
نامند و رشيد وطواط مي» ردالصدر الي العجز« ) آن را 71ناصري در فنون وصنايع ادبي (ص 

« ) همان را 67فنون بالغت و ... (ص  ) و استاد همايي در18-24السحر ... (صدر حدائق
  نامند.مي» ردالعجز علي الصدر



 

  
  
  
  

 

 شير نواييها، آثار و خدمات امير عليالمللي انديشهه مقاالت همايش بينمجموعنقش حرف خودي؛            826

جم، خرابات، . اصطالحات عرفاني مغبچه، پيرمغان، صبوحي، خرابات مغان، ميكده، جام11
ساقي، ديرمغان، ميخانه، مغبچگان و ... گوياي تعلقات عرفاني اوست؛ اين اصطالحات و 

دارد؛ از آن جمله در مطلع غزلهاي مردف كه به تتبع  مضامين در ديوان فاني بسامد بااليي
  ي شيراز سروده :خواجه

  بيا كه پير مغان در سبو شراب انداخت

  
 صبح رندان صبوحي درِ ميخانه زدند

  
 خوش آن رندي كه از دوران، دلش چون رنگ غم گيرد

  

 بود آب زده، ساحت ميدان خرابات
  

 ام از ياد ببرساقيا باده ده و توبه
  
 ثر و حور ز گلزار جنان ما را بسكو
  

 ايمما به ميخانه پي دفع گناه آمده
  

 تا از هواي مغبچگان ناتوان شدم
  

 هواي مغبچه دلها در اضطراب انداخت 
                                      )54/126(  

 در خرابات مغان ساغر مستانه زدند
                                        )91/214(  

 سفال ميكده بر كف به جاي جام جم گيرد
                                          )92/217(  

 بزم طرب آماده، در ايوان خرابات
                                           )43/98(  

 دفتر طاعت و تقوي همه گو باد ببر
                                        )100/237(  

 اده و مغبچه از دير مغان مارابسب
                                         )11/263(  

ايم يعني از زهد ريايي به پناه آمده
                                       )149/354(  

 در دير خاك در گه پير مغان شدم
                                        )152/262(  
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  اند دانسته -كه از عيوب غيرملقبه است  -. اين قافيه را از قبيل معمولي يا معموله12  
) را با رديف » يار«در » ر«) ؛ زيرا 86-87: 1355و نجفقلي ميرزا،  182: 1368حسيني شاه
  ممزوج كرده است.» را«

  سعدي نيز اين چنين قافيه و رديف مزجي را به كار برده است:
  فارغي از حال دوستان يارا اگر تو

  

 شود ما رافراغت از تو ميسر نمي 
 )258: 1385سعدي، (                        

  كتابنامه

، تهران: 3اصغر حكمت، ج، ترجمه و حواشي عليتاريخ ادبيات ايران ).2537. (براون، ادوارد
  اميركبير.

  جمة كريم كشاورز، تهران: پيام.، ترتاريخ ايران ).1363. (پيگولوسكايا، ن.و. و ديگران
  فروشي خيام.، تهران: كتابتاريخ ايران ).1370. (پيرنيا، حسن و عباس اقبال آشتياني

  ، بيروت: مكتبه لبنان.كشاف اصطالحات الفنون و العلوم .م.) 1996. (تهانوي، محمدعلي
  ران: زوار.الدين سجادي، ته، به كوشش ضياءديوان ).1357. (الدين بديلخاقاتي، افضل
، به كوشش عفت مستشارنيا، تهران: دستور تاريخي زبان فارسي ).1372. (خانلري، پرويز

  توس.
، اصفهان: دانشگاه آزاد تحول و سير رديف در سبك خراساني ).1385. (رادمنش، عطامحمد
  آباد.اسالمي واحد نجف
س اقبال آشتياني، ، تصحيح عباحدايق السحر في دقايق الشعر ).1362. (رشيدالدين وطواط

  تهران: كتابخانة طهوري، كتابخانة سنايي.
  ، به كوشش  احمد مدقق يزدي، يزد: سامي.تحفة سامي ).1388. (سام ميرزا صفوي
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، تصحيح و توضيح غالمحسين يوسفي، تهران: غزلهاي سعدي ).1385الدين. (سعدي مصلح
  سخن.
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