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   قاسم انوارغزلیاتموسیقی  سبکی در يهاي برجستهویژگی
  

 *Rahim.salamatazar@Gmail.com رحیم سالمت آذر 

  دکتراي زبان و ادبیات فارسی   
  
  

  چکیده
  خ بـزرگ اهـل تـصوف و از شـاعران     ز مـشای الدین قاسم انوار معروف بـه شـاه قاسـم ا   سید معین 

ـ اول قرن نهـم      ينیمه  دوم قرن هشتم و    ينیمه      رود؛ شـاه قاسـم از جـوانی شـعر     شـمار مـی  ه  ب
او تألیفاتی به نظم و نثر به زبـان       . سرود و شهرتی بهم زده و اشعارش زبانزد خاص و عام بود           می

ه  . ان خود داشته استاي در زمفارسی دارد و جایگاه معنوي و عرفانی ویژه    زبان شعریش با توجـ
 اسـت و دیـوان اشـعارش    »سبک عراقی« رایج درهبه سبک قرن نهم همان زبان عرفانی و عارفان   

  .در مورد وحدت وجود و اصطالحات دینی و عرفانی استبیشتر 
 بررسی موسیقی درونی، بیرونی و کناري غزلیات شاعر با استفاده از روش ،هدف از این پژوهش

 بسامدي و نشان دادن این مسئله است که موسیقی تا چه میزان بر نظم -حقیق تحلیلیت
آهنگ شعر او تأثیر گذارده و اینکه قاسم انوار چگونه با استفاده از اوزان متنوع و ترفندهاي 

تحقیق بیانگر این مطلب است که شاه قاسم . بدیعی، معنی شعر را به خواننده القا کرده است
کارگیري اوزان متنوع و ه  با استفاده از شگردهاي گوناگون موسیقی درونی، بتوانسته است

ها و هاي زیبا و دلنشین، ایجاد تناسب، تکرار، هماهنگی آوایی واجخوش آهنگ، انتخاب واژه
هاي بدیعی بر روح خواننده اثر بگذارد و اشعار خود را استفاده از انواع ایهام و دیگر آرایه

  . یز جلوه دهدانگدلنشین و دل
  

  22/12/1398:                               تاریخ پذیرش مقاله5/12/1398:    تاریخ دریافت مقاله

  
  

  واژگان کلیدي
  قاسم انوار *
   غزلیات*
   موسیقی درونی*
بیرونی ی   موسیق *

 و کناري
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   پژوهشيههدف و مسأل
امـروز کـه بـه همـت     . قاسم انوار از شاعرانی است که کمتر در دید پژوهشگران قرار گرفته است     

رسـد بـراي حـصول     وده شـده اسـت، بـه نظـر مـی          مندان، باب آشنایی با او گش     اي از عالقه  عده
هاي او را سنجید تـا  بینانه باید با معیارهاي علمی نقد شعر، جوانب مختلف سروده  شناختی واقع 

  . کند این شاعر و اشعارش جایگاه واقعی خود را در بین آثار ادب فارسی پیدا
 کنـاري نگریـسته شـده    هاي شاه قاسم از منظر موسیقی درونی و بیرونی و      در این پژوهش غزل   

 تحقیق این است که تنوع و کیفیت اوزان غزل قاسـم انـوار چگونـه اسـت و ایـن              يمسأله. است
   هـاي  هـا و ویژگی    نـوآوري شاعر در استفاده از موسـیقی درونـی بـراي غنـاي اشـعار خـود چـه                   

  اي داشته است؟برجسته
  مقدمه

» قاسـم انـوار  «حسینی قاسمی معروف به ابوالقاسم الدین علی بن نصیر بن هارون بن      سید معین 
گوي نیمه دوم قرن هشتم و نیمه اول قرن نهم هجـري  از مشایخ اهل تصوف و از شاعران پارسی   

الدین اردبیلی بوده خاندانش از سادات حسینی تبریز و او خود از پیروان خاندان شیخ صفی           . بود
العهـدان وي از او بـا   انان و یـا قریـب  زمو در مشرب تصوف مقامات بلند داشته است؛ چنانکه هم    

قاسـم  « و گـاهی » قاسـمی « و »قاسـم « تخلّص او در اشعارش بیـشتر    . اندهاحترام بسیار نام برد   
وي .  اتّفـاق افتـاد  در سراب تبریز.  هـ 757والدتش در اواسط قرن هشتم و به سال       . است» انوار

ر حلقه مریـدان شـیخ صـدرالدین      از عنفوان شباب در پی تحصیل علم و ادب به تبریز رفت و د             
، 4ج : 1378صـفا،   (و جانشین شیخ صفی الـدین اردبیلـی درآمـد           ، فرزند   .) هـ   794: م( موسی
در سن هشتاد سالگی وفات یافـت و او را در بـاغی از          .  هـ   837شاه قاسم در سال     ). 252-254

 .دفـن کردنـد  ه او بـود،  او در آن قرار داشت و آخرین اقامتگا       )  خانقاه -(» لنگر«خرجرد جام که    
  ). 258: همان(

  هاي شاه قاسم انوارها و سرودهنوشته
  قاسم انوار آثار جالب و درخور توجهی به نظم و نثر فارسی در تصوف دارد که از آن جمله 

دیوان او شامل غزلیات، ترجیع بندها، مراثی و مقطعات و : توان به موارد زیر اشاره کردمی
  : سه مثنوي کوتاه و معروف او عبارتند از. لکی و ترکی آذربایجانی استملمعاتی به زبان گی

 دیدن تیمور، صد مقام در اصطالح صوفیه یا رساله عدد مقامات و مثنوي انیس هبیان واقع
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یی  سؤال و جواب و رسالهيه از رسال:دو رساله نیز به نثر از او باقی است که عبارتند. العارفین
  .در بیان علم

   قاسم انواراشعار
 زیرا سخن ،شود شعر و شاعري او باید گفت که او از شعراي طراز اول ایران محسوب نمیهدربار

ولی در . نیست... او قابل قیاس با شعر شاعران بزرگی همچون مولوي، حافظ، عطار، سعدي و 
 در پی وي در بند لفظ نبوده و.  اول قرن نهم، سرآمد بوده استهمقایسه با دیگر شاعران نیم

یی بوده است که معنا گشته است و مقصود وي از شاعري بیان افکار بلند حکیمانه و عارفانه
هاي موالنا یان سرایندگان فارسی زبان به غزلداشته و به همین سبب است که سخن وي در م

غزل و مثنوي او در عرض یکدیگر است و گاهی مثنویات او را . بیش از دیگران ماننده است
آید به دیوان خواجه حافظ البته چنان که از اشعارش برمی. ن بر غزلیاتش ترجیح دادتوامی

نویسان خصوصاً دولت شاه سمرقندي دیوان  تذکرههشیرازي نیز توجه داشته است و بنا به نوشت
 .حافظ همیشه همراه او بوده و اعتقاد زیادي به حافظ داشته است

هاي رد که آن اشعار را با زبان خاص خودش در زمینه غزل دا683 قاسم انوار :غزلیات عرفانی
موضوع غزلیات صریح یا به شکل استعاري سروده و دین، عرفان، اخالق و عشق الهی به صورت 

 وي تقلید از هدر دور. اش غلبه داردعاشقانه  اشعار بره عارفانه اما جنب،وي عشق و عرفان است
ه اشعار آنها رسم رایجی بوده است که این سنت سازي و جوابگویی بشاعران گذشته، و نظیره

بعدها هم در شعر فارسی ادامه پیدا کرد تا تبدیل به سبک مستقلی به نام سبک بازگشت ادبی 
قاسم انوار هم به اقتضاي زمان از این امر مستثنی نمانده و سرگرم جوابگویی غزلهاي . شد

به . سن دهلوي، و حافظ بوده استاستادان قرن هفتم و هشتم مانند سعدي، امیرخسرو و ح
 شیراز سخت مایل بوده و بسیاري ازترکیب بندها و مضامین را از هوي به سخن خواج«یژهو

: 1389آقا مالیی، (».غزلیات خواجه را جواب گفته استسخن بلند او برگرفته و بسیاري از 
سابقه است که ه بینو و گا  برخی مضامین و تصاویر،کندآنچه در غزل او جلب توجه می). 290

اساساً . اي همراه استزدایی از تشبیهات مکرر و مضامین کلیشهبا نوسازي تشبیهات و آشنایی
شاعران «.کندهاي متفاوت است که هر شاعر را از شاعر دیگر متمایز میهمین برداشتها و نگاه

ه زبان ادبی یک کنند و آنچهاي بیانی متفاوت تصویر میمتفاوت یک معناي واحد را به شیوه
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 بیانی، هبخشد همین شیو دیگر غنا و ژرفا میهشاعر و نویسنده را در مقایسه با شاعر و نویسند
  )41: 1377علوي مقدم، ( ».عناصر معنایی و زیباشناختی استشگردها و 

دوره توان در غزل اینحقیقت سبکی خاص است، ولی بطور کلی میه هر چند هر شاعري را ب«
یکی سبکی که در آن سالمت لفظ و فصاحت بیان و روشنی .  تشخیص داددو سبک عمده

معنی بیشتر و باریکی و پیچیدگی مضامین کمتر است و غالباً سخن سعدي و حافظ و عبید و 
مغربی تبریزي و قاسم انوار و لطف اهللا نشابوري و شاه نعمت اهللا ولی را . آوردخواجو را بیاد می

تر و از جهت رفته از حیث لفظ متین هم شعر اینان روي. شمارآوردباید از صاحبان این سبک ب
  .تر استمعنی روشن

. را پیرو امیرخسرو و حسن دهلوي خواند توان آنانسبک دیگر سبک شعرائی است که می
بیشتر در بند معانی باریک و مضامین نازکند و شور سخن و لطف کالمشان کمتر و عیوب 

کمال خجندي و شیخ آذري و کاتبی ترشیزي و خیالی .شتر استفظی و صوري در شعرشان بیل
  )141: 1334یارشاطر، ( .دسته شمردبخارائی و امیرهمایون اسفراینی را باید از این

  موسیقی بیرونی
شود و لذت بردن از آن امري همان چیزي است که وزن عروضی خوانده می« موسیقی بیرونی

ین، بحور عروضی یک شاعر به لحاظ حرکت و سکون و غریزي است یا نزدیک به غریزي بنابرا
شفیعی ( »ونی و عاطفی شعر قابل بررسی استهاي درتنوع آنها و به لحاظ هماهنگی با زمینه

ترین جنبه موسیقی شعر، توان اذعان کرد که مشخصبه جرأت می). 95: 1386کدکنی، 
ه مبناي وزن هر زبان است زبانها بر اساس عنصري ک« .عروض یا همان موسیقی بیرونی است

توان به چنین دیدگاهی در شعر نیز می) 192: 1373ولک و وارن، (  »کنندباهم تفاوت پیدا می
طلبند، از قائل بود به این معنی که اشعار براساس محتوایی که هر کدام وزن متناسبی را می

 هاسی شاهنامه، استفاد انتقال محتواي حمهبه عنوان مثال از عوامل عمد. شوندهم متفاوت می
  . فردوسی از بحر متقارب است

وزن نوعی تناسب است و تناسب کیفیتی است «:هاي بسیاري شده استورد وزن تعریفدر م
   بین اجزاي متعدد که اگر در مکانی واقع شود به آن قرین ،که حاصل آن دریافت وحدت است

بنا به تعریفی ). 24: 1367خانلري، ( »شودمان واقع شدن وزن نامیده میگویند و اگر در زمی
وزن هیأتی است که تابع ترتیب حرکات و سکنات و تناسب آن دو عدد و مقدار که ... «: دیگر
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نفس از ادراك آن هیات لذتی مخصوص یابد که آن را در این موضع ذوق خوانند و موضوع آن 
  ). 1: 1369طوسی، خواجه نصیر ( »، آن را شعر خوانندحرکات و سکنات اگر حروف باشد

این موضوع بیانگر آن . گیردهاي خود از بیست و پنج وزن بهره میقاسم انوار در سرودن غزل
 متوسط وي از اوزان شعر ه و استفادنواع اوزان شعر فارسی تسلّط دارداست که شاه قاسم بر ا

از چندانی براي هاي وي اکثراً عرفانی هستند، بنابراین وي نیفارسی به این دلیل است که غزل
  . کرده استتنوع دادن  به اوزان شعر خویش حس نمی

 کمترین بسامد هم مربوط سم انوار، متعلّق به بحر هزج است،هاي قابیشترین بسامد اوزان غزل
  . متقارب است به بحر

  اوزان عروضی غزلیات قاسم انوار
  :  که به ترتیب عبارتند ازشاه قاسم در غزلیات خود دقیقاً از نه بحور عروضی سود جسته است

 81:  بحر مجتـث -4 غزل 108: مضارع  بحر-3غزل  204: رمل  بحر-2 غزل  206:  بحر هزج  -1
:  بحـر سـریع  -8 غـزل  11:  بحر رجز-7 غزل 17: منسرح  بحر-6 غزل   37:  بحر خفیف  -5غزل  

  . غزل8 بحر متقارب -9 غزل 11
  اوزان و بحور عروضی غزلیات قاسم انوار

 درصد بسامد حرب وزن ردیف

هزج مثمن اخرب  مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن 1
 مکفوف محذوف

90 17/13 

 51/9 65 هزج مسدس محذوف مفاعیلن مفاعیلن فعولن 2

 07/3 21 هزج مثمن سالم مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 3

 34/2 16 هزج مثمن اخرب مفعولُ مفاعیلن مفعولُ مفاعیلن 4

هزج مسدس اخرب  ن فعولنمفعولُ مفاعل 5
 مقبوض محذوف

10 46/1 
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هزج مثمن مکفوف  مفاعیلُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن 6
 محذوف

4 58/0 

رمل مثمن مخبون  فعالتن فعالتن فعالتن فعلن 7
 محذوف

129 88/18 

 29/6 43 رمل مثمن محذوف فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن 8

 48/2 17 ذوفرمل مسدس مح فاعالتن فاعالتن فاعلن 9

 17/1 8 رمل مثمن مخبون  فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن 10

 87/0 6 رمل مثمن مشکول فعالت فاعالتن فعالت فاعالتن 11

رمل مسدس مخبون  فعالتن فعالتن فعلن 12
 محذوف

1 14/0 

مضارع مثمن اخرب  مفعولُ فاعالت مفاعیلُ فاعلن 13
 مکفوف محذوف

94 76/13 

 04/2 14 مضارع مثمن اخرب اعالتن مفعولُ فاعالتنمفعولُ ف 14

مجتث مثمن مخبون  مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن 15
 محذوف

75 98/10 

 87/0 6 مجتث مثمن مخبون مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن 16

 41/5 37 خفیف مسدس مخبون فعالتن مفاعلن فعلن 17

منسرح مطوي  مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن 18
 مکشوف

9 31/1 
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منسرح مثمن مطوي  مفتعلن فاعالت مفتعلن فع 19
 منحور

8 17/1 

 17/1 8 رجز مثمن سالم مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن 20

رجز مثمن مطوي  مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن 21
 مخبون

3 43/0 

 61/1 11  سریع مطوي مکشوف مفتعلن مفتعلن فاعلن 22

 58/0 4 متقارب مثمن محذوف فعولن فعولن فعولن فعل 23

 29/0 2 متقارب مثمن سالم فعولن فعولن فعولن فعولن 24

  29/0 2 متقارب مثمن اثلم لن فعولنلن فعولن فعفع 25

هاي وزنی چندان اثري نیست و این از تسلّط وي بر وزن و فنّ   در اشعار قاسم انوار از سکته
 به اقتضاي وزن برخی کلمات به شکل ويي هاکند؛ البته گاهی در غزلعروض حکایت می

  .شونددیگري ادا می
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  مودار درصد فراوانی اوزان عروضی غزلیات قاسم انوارن
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  :موسیقی کناري
 ولـی  ،منظور از موسیقی کناري عواملی است که در نظام موسیقیایی شـعر داراي تـأثیر اسـت           «

رعکسِ موسیقی بیرونی که تجلّی آن در سراسـر     ب. ظهور آن در سراسر شعر قابل مشاهده نیست       
.        همـه جـا بـه طـور یکـسان حـضور دارد      بیت یا مصراع یکسان اسـت و بـه طـور مـساوي و در            

ـ       جلوه » . آن قافیـه و ردیـف اسـت   ههاي موسیقی کنـاري بـسیار زیـاد اسـت و آشـکارترین نمون
  )71: 1379شفیعی کدکنی، (
  عاریف ردیفت

هاي شاعران ایرانی دهد و از نوآوريناري شعر فارسی را تشکیل میردیف قسمتی از موسیقی ک
ترین روزگاران به صورت مشخص و که با زبان فارسی پیوندي طبیعی دارد و از قدیم«. است
     پیشرفت شعر فارسی با  ).133: 1379همان، ( »ته در شعر فارسی وجود داشته استبرجس

تر  تر و محسوسور این مقوله ادبی در شعر پررنگحض. خصوص در قرون هفتم و هشتم هـ به
گیرد و هر کدام به شود و همزمان مورد توجه نویسندگان، پژوهشگران و منتقدین قرار میمی

پس ردیف در لغت به معنی سواري است که . اندجهاتی از تعریف شعري ردیف، نظر داشته
فکار  االکاشفی در بدایعاعظ و). 2072: 2، ج 1363پادشاه، ( نشیندسوار دیگر بر یک اسب می

ردیف آن است، که حرفی از «:کندگونه تعریف مینعت شعر ایناالشعار ردیف را در صفی صنایع
 آن گویند، حروف ضمیر و یا یک کلمه و یا بیش از آن بعد از قافیه آورده شود و این ردیف از

 رابطه مفهوم لغوي ردیف با تعریف در این صورت،). 75: 1369کاشفی، ( »که بعد از قافیه آید
  . شوداصطالحی و علت نامگذاري آن مشخص می

ردیف، «.، مبین استقالل این واژه استکندتعریفی که شمس قیس رازي از ردیف ارائه می
باشد مستقل و منفصل از قافیت که بعد از اتمام آن در لفظ آید بر وجهی که شعر اي میکلمه

: 1360رازي، ( »ان معنی در آخر ابیات متکرر شودت باشد، و به همدر وزن و معنی بدان حاج
اي باشد یا بیشتر که بعد از روي آید ردیف کلمه« :السحر آورده استوطواط در حدائق). 202

  ). 79: 1362وطواط، ( »عر را اهل صنعت مرَدف خواننددر شعر پارسی، و این ش
آخرین حرف ( ل خروج، مزید و نایره بعد از رويبیبنابر تعاریف فوق، دیگر حروف قافیه  از ق

  . روندشمار میشوند، ردیف بهتکرار می) اصلی قافیه
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. کنیم بسنده میذکر یک مورداند، که به پژوهشگران معاصر تعاریفی از ردیف ارائه نموده 
» امندنها عیناً بعد از قافیه تکرار شوند، ردیف میکلمه یا کلماتی را که در آخر مصراع«
  ). 101: 1386وحیدیان کامیار، (

 348  غزل شاه قاسم،683 از مجموع :بر اساس پژوهش در غزلیات قاسم انوار می توان گفت
هاي اسمی کارگیري ردیفه وي در ب.  غزل شاعر ردیف وجود دارد335غزل بدون ردیف و در 

ها و افعال گرایش به کلمهو در ردیف و قافیه بیشتر . و فعلی ابتکاري و غیر رایج مهارت دارد
 بهینه و گاه اعجاب آور از این موسیقی کناري به اشعار خود آب و رنگی هساده دارد و با استفاد

  . بخشدخاص می
  :قاسم انوار اقسام ردیف در غزلیات

است، کجاست، ماست، افتـاده اسـت،       :  مورد مانند  309): فعل( ردیف یک و چند کلمه اي     ) الف
  ... آمد، برآمد و  حد گذشت،ست، نیست، کس نیست، ز هاین چه عادت است،

  . در غزلیات قاسم انوار از بسامد باالیی برخوردار است» است«یردیف فعل
  ... ما، را، من، تو و :  مورد مانند18): حرف و ضمیر( ردیف یک یا دو کلمه اي) ب
  ...  اي جان و آفتاب، مست،: انند مورد م8): اسم و صفت( ردیف یک یا چند کلمه اي) ج

سی از جایگاه قافیه در شعر فار. شودگر میموسیقی کناري به ترتیب در قافیه و ردیف جلوه
. سازي براي القاي موسیقی شعر در ذهن آدمی استقافیه نوعی زمینه«.خاصی برخوردار است

تکرار الفاظی که از نظر معنا و احتماالً از لحاظ شکل ظاهري باهم متفاوتند، ولی از نظر لحن و 
اي  استماع نغمهبخشد که نزدیک است به لذتی که ازنوا هستند، لذتی به آدمی میآهنگ هم

  ).83: 1385مالح، ( »کنیمدریافت می

است،کجاست، ماست، افتاده : مانند مورد 309 )فعل(ردیف یک و چند کلمه اي 
 ...است، ز حد گذشت، و 

 ... ما، را، باز، من، تو، و : مانند  مورد18 )حرف و ضمیر(ردیف یک و چند کلمه اي 

 . ..آفتاب، مست، اي جان، و :مانند  مورد8 )اسم و صفت(ردیف یک و چند کلمه اي 
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 اسمی هستند و تعداد غزلیاتی که بـه طـور کامـل داراي    ههاي قاسم انوار داراي قافیبیشتر غزل 
غزل است کـه  132 غزل او 683ان  فعلی باشند در اشعار او اندك است، به طوري که از می      هقافی
یعنـی  .  اسـمی هـستند    ه غزلیات شـاعر داراي قافیـ      هرفته است و بقی    کاره   فعلی در آنها ب    هقافی

غزلیات او قوافی فعلـی بکـار   % 32/19غزلیات شاه قاسم قوافی اسمی دارد و در     % 67/80دقیقاً  
  . رفته است

  جدول بسامد حروف روي در غزلیات قاسم انوار
  

  :در جدول زیر نمایان است غزل داراي حرف وصل است که 76 غزل شاه قاسم، 683از مجموع 
  

 ه ت ش ا م ي حرف وصل

 2 2 3 4 15 50 بسامد

   موسیقی درونی
                یستن  ما را نور   یشن ع  جمالت بوستا  یب :ازدواج

                 
   نیـــستمهجـــور مـــا مـــسروربـــی وصـــالت   

 )88: 1337قاسم انوار،  (                      
  :جناس اشتقاق یا اقتضاب

درگــاه کبریــا                       ه وقــت صــبح بــه بلبــل بــ
                        

ــاد    ــشقفری ــهع ــنم :  زد ک ــقم ــداعاش    خ
 )4: 1337قاسم انوار، (                        

 جناس اشتقاق وجود ،اندبه علت اینکه هر دو از یک ریشه مشتق شده» عشق و عاشق«  میان
  .دارد

  

حرف  
 روي

 ،ف،گع،ج،ح،غ ق،س ك ز ش ل ب و م ت، ه د ا ي ر ن

 1 2 4 8 9 12 18 21 32 39 60 72 80 116 163 بسامد 
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  :جناس شبه اشتقاق
 ز درد خمــاریم در نفیــر                     ارغنــونچــون 
                        

   کجاســـت؟ارغـــوانســـاقی بیـــار جـــام، مـــی      
 )41: 1337قاسم انوار،     (                           

 ،جنـاس شـبه اشـتقاق اسـت      » گلی سرخ رنـگ   «ارغونو کلمه   » نوعی ساز  «یان کلمه ارغنون  م
  .ونه نیست در حالی که اینگ،اندرسد هر دو  از یک ریشه  مشتق شدهنظر میه چون در ابتدا ب

  !مـدود  زلفت شب قدرست، زهـی سـایه م        :موازنه
  

ــسعود       ــالع م ــی ط ــت، زه ــه بدرس ــت م   !روی
  )147: 1337قاسم انوار، (                      

بین کلمات زلفت با رویت، قدرست با بدرست، ممدود با مسعود سجع متوازي وجود دارد و بین 
 . بنابراین در بیت فوق آرایه موازنه مشهود است،کلمات شب با مه سجع متوازن وجود دارد

 یک لمع آن است که فارسی و عربی را در نظم به هم آمیخته باشند، چنانکه مثالًم«:ملمع
. مصراع فارسی و یک مصراع عربی، یا یک بیت یا چند بیت فارسی و یک بیت عربی بگویند

»           اندساختن این نوع شعر را به نام صنعت تلمیع در جزو صنایع بدیع نیز شمرده
  )102، 1389همایی، (

گـــوییم                        محبـــوب راز مـــی ه مـــا بـــ 
                                                      

  «  « البـــــوابیهـــــااغلـــــق البـــــاب، ا
)22: 1337قاسم انوار، (  

ــید؟                   ــی ترس ــه م ــست، از چ ــري نی خط
                                                      

  غیـــر نـــا تمـــساحلـــیس فـــی البحـــر  
)107: 1337قاسم انوار، (  

گویند، آن است که شاعر یا نویسنده به اعنات که آن را لزوم و ما الیلزم و التزام نیز می           « :اعنات
. اي را ملتزم شود کـه در اصـل الزم نباشـد   قصد آرایش کالم یا هنرنمایی، آوردن حرفی یا کلمه 

با روشن، جوشن قافیه کند و حال آن کـه آن را     ) ش( کلمه گلشن را به التزام حرف      چنانکه مثالً 
  ).59، 1389همایی، (»قافیه کردتوان گلخن، مسکن، تن و امثال آن نیز می: با کلمات

  .مصراع یا هر بیت ملتزم شده باشداي را در شاعر آوردن کلمه: التزام کلمه
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ــده   ــو تابنـ ــال روي تـ ــاباي از جمـ           آفتـ
ریـد       خجـان    روي تـو بفروخـت       آفتـاب تا  

  مــا حــسن روي خــوب تــرا طالــب آمــدیم
ــون  ــابچ ــو در ذرهآفت ــ روي ت ــده   ا بدی

ــا  ــابت ــاد   آفت ــام و درفت ــر ب ــو ب    روي ت
ــو  ــابچ ــد   آفت ــده ش ــد بن ــرا دی    روي ت

ـ           روز و شـب   ه  قاسم هـواي روي تـو دارد ب
                                                

  آفتــــاببنــــده  وي آفتــــاب روي تــــرا  
  آفتـــابتـــو گـــشت فروزنـــده از دولـــت 

ــنده     ــسن و فروش ــان ح ــا طالب ــابم   آفت
  آفتــابشــد پــیش مــاه روي تــو شــرمنده 
ــو خــشنده   ــروغ روي ت ــابگــشت از ف   آفت
ــده   ــو دل زنـ ــتیاق روي تـ ــاباز اشـ   آفتـ
ــده     ــو بن ــال ت ــست از جم ــو ه ــابچ   آفت

 )27 و 26: 1337قاسم انوار، (               

یـا اعنـات در   این آرایه التـزام   ملتزم شده است؛ بنابررا در ابیات باال» آفتاب« اعر آوردن کلمه ش
  .این ابیات وجود دارد

 باش و ره می رو میان رهـروان رهـرو                       داناتو  
                                    

  ادنـا تر از اعال مقـام قـرب او         که شد عالی    
 )3: 1337قاسم انوار، (                      

شـده جنـاس   ) ونواژگ(دو حرف اول آنها قلببه علت آنکه » دانا و ادنا «میان کلمهدر بیت فوق   
  .قلب بعض وجود دارد

تضمین به گونه دیگر که معمول گویندگان قـدیم نیـز بـوده آن اسـت کـه در ضـمن           «:تضمین
اشعار خود یک مصراع با یک بیـت و دو بیـت را بـر سـبیل تمثیـل و عاریـت از شـعراي دیگـر                 

 به طوري که بوي سـرقت و  ،ذکر نام آن شاعر یا شهرتی که مستغنی از ذکر نام باشد         با   ،بیاورند
  )41، 1389همایی، (» انتحال ندهد

ــت حـــسین    ــون بدیـــد گفـ :             دار را چـ
                               

  »لــــیس فــــی الــــدار غیرنــــا دیــــار«  
 )174: 1337قاسم انوار، (                   

 به وبسمن جمله آخرین(»دیار غیرنا الدار فی لیس«که جمله کند اشاره میاعر آشکاراش
  . را از حالج تضمین کرده است)حالج منصور بن حسین

نبی، گفت ترا، اي ولـی                   » لحمک لحمی «
                               

ــک     ــالم علی ــی، شــاه س ــردان عل   ســرور م
 )193: 1337قاسم انوار، (                   
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 لحمـی  لحمـک .  را از نبی اکرم تضمین کـرده اسـت  »لحمی لحمک«کند جمله  اشاره می شاعر
 و لحمـی  لحمـک «)ع(علـی  امیرالمومنین به خطاب شریف حدیث از اقتباس) کسی با (... بودن
 دوسـت  و یگانه سخت معنی به.  »است من خون تو خون و من گوشت تو گوشت ؛...دمی دمک
  .بودن جانی دوست ،بودن

  ایم اهـل مناجـات را امـان     ما بوده  :ترصیع
  

  ایـــم اهـــل خرابـــات را امـــینمـــا بـــوده  
  )265: 1337قاسم انوار، (                    

بین کلمات مناجات در مصراع اول و خرابات در مصراع دوم و بین کلمات امان در مصراع اول و 
  .لیل در بیت آرایه ترصیع هستن دامین در مصراع دوم سجع متوازي وجود دارد و به همی

  : جناس قلب کل   
ــ ــا ب ــر نظــر مکــن               ه در حــال زار م تکب

                                    
  یـار  خویـشی و مـا مـست روي          رايتومست    

 )172: 1337قاسم انوار،   (                  
هـاي آنهـا حالـت    ان تمـامی حـرف    به علت اینکه در می    » راي و یار  « در بیت فوق میان کلمات      

  . افتاده آرایه قلب کل وجود دارداتفاق) واژگونی(قلب
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  نمودار بسامد صنایع لفظی: 1نمودار 
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 که در )73، 1390شمیسا، (  صامت با بسامد زیاد در جمله استو آن تکرار یک: فیوهمحر
  . سطح یه مصراع یا یک بیت اتفاق افتاده است این تکرار در،مورد اشعار باید بگوییم

مستان کـرد            ه می نظر ب شه چ شگوه  مگر ب 
                                    

  ور و غوغاییست شه شهر گوه هر بشمیان             
)96: 1337قاسم انوار، (   

  . وجود دارد»ش«حرفیبیت فوق هم» گوشه، چشمی، شهر، گوشه، شور« در تمامی کلمات
 باید دانست که در اصطالح شعرا، رکن اول با کلمه اول از مصراع ):تصدیر( العجز علی الصدررد

) کرانه و کنار( ر یا کلمه آخر مصراع اول را عروضو رکن آخ) اول و ابتدا( ول هر بیتی را صدرا
ع دوم را ضرب و و رکن اول یا کلمه اول از مصراع دوم را ابتدا و رکن آخر یا کلمه آخر مصرا

بدان مناسبت . گویندمی) آگنه و آگین(  حشوو آنچه ما بین آنها واقع شده باشد،) دنباله(عجز 
 نثر مسجع که قسم سوم کالم ادبی است نیز، کلمه اول را صدر و هاي نثر مخصوصاًدر جمله

 الصدر حقیقی آن پس رد العجز علی. توان نامیدکلمه آخر را عجز و ما بین آنها را حشو می
است که لفظی که در اول بیت و جمله نثر آمده است، همان را به عینه یا کلمه شبیه متجانس 

  )55، 1389همایی، . (آن را در آخر بیت و جمله نثر باز آرند
ا بغایت روشنست، امـا             آدم و حو  بصورت  

                                              
  آدم و حوال و نفس کل مدان جز بمعنی عق      

)7: 1337قاسم انوار، (                             

این  بنـابر  ، بار در عجز مصرع دوم آمـده       یک بار در صدر مصرع اول و یک       » حوا و آدم«هايکلمه
  .آرایه رد العجز علی الصدر در این بیت وجود دارد

  :رد الصدر الی االبتداء
  سـد دایـم    رنهـا نمـی   جاه   دوست ب  نداي

          
   او نــــشنیدن نــــشانه صممــــست  نــــداي  

  )53: 1337قاسم انوار، (                          
 بـه  شـده  تکـرار  دوم مـصرع  ابتداي در سپس ،آمده اول مصرع صدر در ابتدا »ندا«کلمه: توضیح

     .دارد وجود بیت این در االبتداء الی الصدر رد آرایه سبب این
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 و اي که مایه زیباییاي چندین بار در سخن به کار برده شود، به گونهواژهآن است که « :تکرار
  )81، 1373کزازي، ( .»نگارینی فزونتر آن گردد

، بـدان                  سخنجان  ه   مگوي، ب  سخنقاسم،  
                                              

ــخنجــان    ــت س ــت احمرس ــو کبری    شــناس چ
 )30: 1337قاسم انوار، (                            

  .      در بیت آرایه تکرار وجود دارد به علت تکرار واژه سخن،
  )74، 1390شمیسا، ( .»ار یا توزیع مصوت در کلمات استو آن تکر« :همصدایی

  
؟        ا چـر  ااي چون مـ   ، سرگشته اسیآ، اي   اسیآاي  

                                    
      اجران کن ما بیا ماز خود، بان را مپوشااز م  

 )1: 1337قاسم انوار، (
» ا«بیت فوق همصدایی مصوت» راز، بیان، ماجرا چرا، مپوشان، آسیا، ما،« در تمامی کلمات

  .وجود دارد
 یکی از صنایع لفظی ،اندطرد و عکس که آن را تبدیل و عکس تنها نیز گفته« :طرد و عکس

» راع اول را با تقدیم و تأخیر کلمات در مصراع دوم تکرار کنندبدین قرار که مص. بدیع است
  )59، 1389همایی، (

 شـــد           صـــورت ارواح قـــدساشـــباح انـــس 
          

ــات   ــان ممکنـ ــورت اعیـ  ارواح قـــدس صـ
)28: 1337قاسم انوار، (  

ه در مـصراع دوم بـرعکس تکـرار شـد         » قدس ارواح صورت« اول مصراع از ايپاره اینکه علت به
  .عکس در این بیت وجود دارد و آرایه طرد

» آن است که یک یا چند واژه آخر یک مصرع در آغاز مصرع دوم تکرار شود« :تشابه االطراف
  ) 52، 1386وحیدیان کامیار، (

ــده   ــو تابنـ ــال روي تـ ــاباي از جمـ                     آفتـ
          

ــاب     ــید در حج ــو خورش ــاب روي ت  وز آفت
)22: 1337قاسم انوار، (  

این آرایـه    بنـابر  ، آغاز مصراع دوم تکرار شـده      در ،است» آفتاب«واژه پایانی مصراع اول که کلمه       
  .االطراف در این بیت وجود دارد تشابه
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اي که در آخر بیت آمده است در اول بیـت بعـد تکـرار شـده               چون کلمه « :رد الصدر علی العجز   
  )56، 1389همایی، ( »ندت رد الصدر علی العجز می گویباشد، آن را صنع

در مسکن عجیب، کـه جـاي نشـست نیـست               
  شـوق ه رود بـ  عشق، که خوش می   کارواناین  

  

ــاروان   ــد   ک ــه برفتن ــار خــود، ک ــد ب ــر بن  ب
ــان در    ــد عن ــی رون ــت م ــا دوس ــانب   عن

)248: 1337قاسم انوار، (  

 بیت دوم تکرار کنند،آن است که قافیه مصراع اول مطلع قصیده یا غزل را، در آخر « :د القافیهر
  )58، 1389همایی، ( »به طوري که موجب حسن کالم باشد

  

   کجاسـت؟   هـشیار در همه روي زمین با دل       
  !  همــه مــستند و خرابنــد ز غفلــت، هیهــات

                      

ــار     ــزل آن ی ــین من ــویم بیق ــا بگ   کجاســتت
   کجاست؟ هشیاردل و جانی که بود حاضر و        

  )39: 1337قاسم انوار، (                        
در آخر بیت دوم تکرار شـده آرایـه    ،»هشیار«کلمه  در ابیات باال قافیه مصراع اول  به علت اینکه  

القافیه در بیت وجود دارد رد.  
  :رد الصدر الی العروض

!                   الغیاثاي دستگیر دردمندان،    ! الغیاث
          

  بز غوغــا گرفــتعــشق شوریدســت و عــالم سرســ  
  )101: 1337قاسم انوار، (                             

 اول مـصراع  »کنـار  و کرنـه « یا عرض در سپس ،آمده اول مصرع صدر در ابتدا  »الغیاث« لمهک
  .دارد وجود العروض الی الصدر رد يآرایه بیت این در سبب این به است؛ شده تکرار

  :رد العروض الی العجز
 اوسـت             لبـاب  آمد و عاشـق      عالم چو قشر  

          
ــو از      ــف شـ ــی واقـ ــق لبیبـ ــر عاشـ ــابگـ   لبـ

  )22: 1337قاسم انوار، (                            
 سپس در عجز مصرع دوم تکـرار  ،مصرع اول آمده » کنار و کرانه  «ابتدا در عرض یا   » لباب «کلمه

  .  العجز وجود دارد یال العروض شده است؛ بنابراین در این بیت آرایه رد
ــتمش ــشان : گف ــشین و بن ــهبن  را                      فتن

          
   خاســـتفتنـــهخاســـت و نـــدر خاســـتن صـــد   

  )39: 1337قاسم انوار، (                              
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 تکـرار  دوم مصرع عجز در سپس آمده اول مصرع »کرانه و کنار« یا عرض در ابتدا »فتنه« لمهک
  .  دارد وجود العجز الی العروض رد آرایه بیت این در بنابراین ؛است شده

  :رد االبتداء الی العجز
 مــرد خــدایی                        ،امــروز اگــر فــرد شــود 

          
ــردا   ــق    فـ ــو عاشـ ــسیه، مجـ ــب نـ ــردا مطلـ   فـ

  )2: 1337قاسم انوار، (                                 

 ،تداي مصرع دوم آمـده بعـد در عجـز مـصرع دوم تکـرار شـده اسـت         نخست در اب  » فردا« کلمه
    .العجز در این بیت وجود دارد الی االبتداء بنابراین آرایه رد

ها گـداي تـست                  تو آب زندگانی و جان   
          

ــاب   ــده  آفتــ ــد زنــ ــو شــ ــاب روي تــ  از آفتــ
)27: 1337قاسم انوار، (  

 اسـت  شـده  تکـرار  دوم مـصرع  عجـز  در بعد آمده دوم صرعم ابتداي در نخست »آفتاب« کلمه
    .دارد وجود بیت این در العجز الی االبتداء رد آرایه بنابراین
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  :جناس الحق
، هم دشـمنی هـم دوسـتی         دوستیاي عشق، بس جان    

                 
  ، فی الجمله بـا شـاه و گـدا         پوستیدر مغزي و در       

 )8: 1337قاسم انوار،       (                           

علت اینکه آهنگ تلفظ ه  ب،که در حرف اول اختالف دارند) دوستی و پوستی(بین دو کلمه 
ق  در این بیت آرایه جناس الح،المخرج هستندل آنها از یکدیگر دور است و بعیدحروف او

   .وجود دارد
  :جناس مذیل یا زاید آخر

ــست                              ــقان نی ــام عاش ــون زج ــصیبت چ ن
                                    

ــرو    ــادهبـــ ــاد مپیمـــــا، بـــ    پیمـــــابـــ
 )9: 1337قاسم انوار،                             (

کلمه باده آمده جناس زاید آخر یـا  که در آخر » ه«به واسطه حرف   » باده و باد  « میان دو کلمه    
  .جناس مذیل به وجود آمده است

  :جناس زاید در وسط کلمه
ــقی  ــر عاشــ ــذاردال اگــ ــذر و بگــ                      بگــ

                                    
  اســــت  کــــه عاقــــل در میــــان گیــــر و دار  

 )48: 1337قاسم انوار،   (                          
 جنـاس  آمـده  »بگـذار  «کلمه میان در که »الف «حرف سبب به» بگذار و بگذر  « و کلمه میان د 

  .دارد وجود کلمه وسط زاید
  :در ابتداي کلمه جناس زاید

 و شیوه تجریـد هـم هـست                         نزار و   زار
                                    

ــا     ــر لطــــف، ربنــ ــر ز ســ ــال مــــن نگــ   در حــ
 )4: 1337قاسم انوار،                 (                   

ي کلمـه   زایـد در ابتـدا  نزار آمده جناس ي کلمهکه در ابتدا» ن«نزار به سبب حرف    میان زار و    
  .وجود دارد
الفاظ متجانس در گفتن و نوشتن، یعنی حروف و حرکات یکـی و فقـط در معنـی             «: جناس تام 

  ).49: 1389همایی، (» مختلف باشند
ــ   ــه جــــ ــوهر چــــ ــر جــــ   یی؟وزهــــ

  
ــویی    ــو جــــ ــا و تــــ ــه او دریــــ   کــــ

  )3: 1337قاسم انوار، (                       
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و جـویی در مـصراع دوم بـه    ) کشتن، یـافتن، پیـدا کـردن   (میان جویی در مصراع اول به معنی      
  . جناس تام است) رود و جریان کوچک آب(معنی 

  جناس مطرَّف
 مـست و خرابـست              جان می عشق تو     جاماز  

                 
  احسنت و زهی جـام و زهـی جـودت صـهبا             

 )14: 1337قاسم انوار، (                        
 اال حـرف آخـر آرایـه    ،علت آنکه در همه حروف مـشترك هـستند  ه ب) جام و جان ( میان کلمات 

  . جناس مطرف وجود دارد
گذاري  نقطه که ارکان جناس در کتابت یکی و در تلفظ ون است کهآ: )مصحف(جناس خط 
  )49، 1389، همایی. (»مختلف باشند

ي              بنـد ي، که بیـرون آیـی از   پندولی بشنو ز من   
                        

  »اال«و در » ال«گر از معنی خبر داري ممان در   

 )7: 1337قاسم انوار، (                                

 ولی بـه لحـاظ تلفـظ و نقطـه گـذاري      ،ابت فرقی نیستبه جهت کت) بند و پند(در بین کلمات  
  .به همین دلیل در بیت آرایه جناس خط وجود دارد اختالف وجود دارد؛

                         حاللـست در مذهب ما بـاده مباحـست و        
                        

ــالل      ــه اج ــم خان ــاده زخ ــن ب ــستاب   جالل
 )52: 1337قاسم انوار، (                     

     و تلفـظ  لحـاظ  بـه  ولـی  ،نیـست  فرقـی  کتابـت  جهت به) حاللست و جاللست  ( کلمات بین در
  .دارد وجود خط جناس آرایه کلمات بیت در دلیل همین به وجود دارد؛ اختالف گذارينقطه

  جناس ناقص
گر بـا تـو دمـی محـرم اسـرار تـوان بـود                   

                        
 بــر ملــک و ملــک فــایض انــوار تــوان بــود  

)155: 1337قاسم انوار، (  

 لحـاظ  بـه » پادشـاه، فرشـته   «ملک به معنی   و» سرزمین و کشور  «در بین کلمات ملک به معنی     
  .دارد وجود ناقص جناس آرایه بودنواك هم و هجابودن هم و کوتاه مصوت در اختالف
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شند تجلیل در تعریف این هر گاه دو رکن جناس در گفتار و نوشتار یکسان با: جناس مرکب
جناس مرکب مقرون آن است که از دو واژه همگون مرکب باشد و «: جناس چنین می گوید

  )39 :1367تجلیل، (» .دیگري بسیط
  :جناس مرکب مقرون

وینـد                      گسخنی از سـر تـسلیم و رضـا مـی          
                 

   برخاسـت قیامـت  ز   قیامـت منشین، چونکه     
 )37: 1337قاسم انوار، (                       

و چـون از نظـر نوشـتاري     مرکب اسـت، )تو+قیام( بین قیامت اول که بسیط است و قیامت دوم      
  .یکسان هستند آرایه جناس مرکب  مقرون در بین آنها وجود دارد

  :جناس مرکب مفروق
                بــازآرمــانعی نیــست دریــن راه، دل خــو 

                 
ـ    ه یقـین خانـه و   بـازار  یکیـست     تا ببینـی ب

)84: 1337قاسم انوار، (  
راع  دوم در حکـم کلمـه   بازآر در مصراع اول در حکم کلمـه مرکـب وکلمـه بـازار در مـص              کلمه  

  . نوشتاري یکسان نیست جناس مرکب مفروق بین آنها وجود دارد نظر از چون وبسیط  است 
  :جناس مضارع

ــاره ــت دواي دل بیچـ ــشدر دسـ    درویـ
  

ــدز    ــی  پنـ    بیاریـــدبنـــد مگوییـــد ولـ
  )162: 1337قاسم انوار، (                    

علـت اینکـه آهنـگ تلفـظ     ه  بـ ،که در حرف اول با هم اختالف دارنـد    ) پند و بند  (بین دو کلمه    
  .حرف اول آنها به یکدیگر نزدیک است و قریب المخرج هستند آرایه جناس مضارع وجود دارد

  :جناس لفظ
 جهـانی بکـشیم                      خـواري  بـسوداي تـو      ما

                        
 حاجیان را چه غم از      خـار  مغـیالن باشـد؟      

)125: 1337قاسم انوار، (  
کـه از نظـر     ) به معنی تیـغ   خار  (و  ) ستی، خفت، ذلت، پریشانی   پ(میان کلمات خواري به معنی      

  .یه جناس لفظ وجود داردآرا ، ولی در خط تفاوت دارند،لفظ یکسان هستند
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  بسامد صنایع لفظی جناس نمودار: 3نمودار
در اصل به معنی چیزي تازه و نو آوردن، و در اصطالح آن است که در یک عبارت نظم «: ابداع

  )198، 1389همایی، (» .یا نثر چند صنعت بدیعی را با یکدیگر جمع کرده باشند
خواهی کاشت آن خـواهی درود              رچهباغبانا، ه 

                       
  هـاي بـدمکار   کاري درین ره، تخـم     گر نکو   

  )177: 1337قاسم انوار، (                    
 تمیثـل،  تـضاد،  تـسهیم،  و ارصاد«هاي   آرایه وجود دلیل به ،دارد وجود ابداع آرایه فوق بیت در

  »کالمی مذهب تناسب و
نیز خوانند آن است که قبل از کلمه آخر از نظم یا نثر » تسهیم«ارصاد که «: تسهیمارصاد و 

  )44، 1377انی، گرک( .»ف روي معلوم باشدآن داللت کند؛ در صورتی که حریزي آورند که برچ
آب روان        جـوي و هـم     هم جان تویی، هم تو جهان، هـم       

  اي عشق، بس جان دولتی، هم دشمنی هم دوستی         
                    

  هــم آســیابانی بــدان هــم گنــدمی، هــم آســیا  
   الجمله با شاه و گدا ی ف ی، و در پوست   يدر مغز 

  )1: 1337قاسم انوار، (                           

 متوجـه  شـنونده  یـا  خواننده ،پیشین ابیات قوافی به توجه با و کالم محتواي و سیاق به توجه اب
  .بود خواهد )داگ(کلمه  بیت قافیه که شود می
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به معنی چیزي در پی داشتن است و در اصطالح آن است که کسی را در مدح یا ذم «: استتباع
چنان وصف کنند که در ضمن یکی از اوصاف او، صفت ممدوح یا مذموم دیگرش نیز یاد کرده 

  )203، 1389همایی، . (»شود
فــالن                  : دل بیچــاره خرابــست کــه گفتنــد

                
ــاه    ــون م ــشان   و روي چ ــف پری ــر زل    داردس

  )115: 1337قاسم انوار، (                       

  .هر دو از حسن معشوق است» پریشان زلف سر و ماه چون روي«
اي که مثل یا شبه مثل و آن است که عبارت نظم یا نثر را به جمله«): تمثیل(ارسال المثل 

ارایند و این صنعت همه جا موجب آرایش و تقویت بنیه متضمن مطلبی حکیمانه است، بی
نظم یا نثر و خطابه و سخن رانی، اثرش در «شود و گاه باشد که آوردن یک مثل سخن می

پروراندن مقصود و جلب توجه شنونده بیش از چندین بیت منظوم و چند صفحه مقاله و رساله 
  )191، 1389همایی، . (باشد

  ی شـاید  شوق تو زجان مـن گرمـی طلبـ        
                

چون گنج طلب کردن رسمـست ز ویرانهـا             
ــوار،  (             ــم انـــ            )21: 1337قاســـ

                                          
  .صرع دوم نوعی مثل است که مطلبی حکیمانه استم

در نظم و یـا نثـر   استخدام آن است که لفظی داراي چند معنی باشد و آن را طوري        «: تخداماس
بیاورند که با یک جمله یک معنی و با جمله دیگر معنی ببخشد یا از خود لفظ یـک معنـی و از      

  )178، 1389همایی، . (»گردد، معنی دیگر اراده کنندضمیري که به همان لفظ برمی

بـــارد                  ز ابـــر عـــالم تقلیـــد بـــرف مـــی
                

 از آن سبب نَفَسِ زاه    دان چنـین    سردسـت   
)45: 1337قاسم انوار، (  

  
  .معنی می دهد) سخن سرد و بدون تأثیر(و با نَفَسِ زاهدان ) برف سرد(سردست با برف 

 دلـم چـون گـل سـیراب                      بشکفتزِیادِ تو   
                

  در خاصیت بـاد بهـاري چـه تـوان گفـت؟             
  )104: 1337قاسم انوار، (                    
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 بـه معنـی   ، برمـی گـردد    به معنی شادي و وقتی که بـه گـل          ،بشکفت وقتی به دلم برمی گردد     
  .شکوفایی است

آن است که متکلم در طی اداي مقصود خود از مدح یا ذم یا سایر اغراض، مطلبی «: ادماج
  )38، 1377انی، کگر(» دیگر درج نماید، خواه از جنس مطلب اول باشد، خواه از غیر جنس آن

ــت   ــان ز دسـ ــو برویـ ــواهم                   خـ  داد خـ
                  مدح و وصف                                              

  ! دالن، دادازیـــــن ســـــنگین الهـــــی، داد   
                      بیان صفت مذموم

        )108: 1337قاسم انوار، (                          

  . رحمی و سنگدلی نیز سخن گفته استبیان زیبایی از بی عالوه بر شاعر
 بدون اینکه ما ،حکمی را یا موردي را از حکمی یا موردي مستثنی کنند«: استثناي منقطع

و بدین ) تناسب منفی( وجود داشته باشد ،بین آنها سنخیت و مناسبتی که الزمه استثنا است
  )140، 1390شمیسا، (»  نباشدترتیب استثنا عقال و عرفا صحیح

شـرطی               ه  اي قبول بـ   سواد چشم مرا کرده   
                

   دریـن سـواد نباشـد      نوري تو   خیالکه جز     
  )126: 1337قاسم انوار، (                   

   .   »خیال از جنس نور نیست «
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  یع معنوينمودار بسامد صنا: 1نمودار 
یی از آتش اقتباس در اصل لغت به معنی پرتو نور و فروغ گرفتن است، چنانکه پاره«: اقتباس

را بگیرند و با آن آتش دیگر برافروزند، یا از شعله چراغی دیگر را روشن کننده و به این 
گویند و در گرفتن علم و هنر، و ادب آموختن یکی را از دیگري اقتباس می مناسبت فرا

طالح اهل ادب، آن است که حدیثی یا آیتی از کالم اهللا مجید یا بیت معروفی را بگیرند و اص
      . »چنان در نظم و نثر بیاورند که معلوم باشد قصد اقتباس است نه سرقت و انتحال

  )239، 1389همایی، (
 صـفا زدم             ی زدم جـام مـ     »یقل کف «نعره  

                             
ـ         یدکه رس چون     منتهـا ه   از آن کرم جان و دلـم ب

  )2: 1337قاسم انوار، (                             
ذینَ  یقُـولُ  و (. اقتبـاس اسـت    43 : آیـه  الرعـد  را از آیه سوره مبارکه    » کفی قل« اعر جمله ش  الـَّ

 کـه  کـسانی  و:()الْکِتـابِ  عِلْـم  عِنْده منْ و بینَکُم و  بینی شَهیداً بِاللَّهِ  کَفی قُلْ مرْسالً لَست کَفَرُوا
 بـراي  اوسـت  نـزد  کتـاب  علـم  که آنکس و خدا :بگو،  نیستی پیامبر تو گویند می ورزیدند، کفر

  )کندمی کفایت شما و من میان گواهی
             ي نگـه دار   یـشتن  اگـر خو   ی،تو شاه عشق  

                           
ــه    ــه گفت ــه ک ــد ک ــن واالكاهللا«: ان   » وال م

  )191: 1337قاسم انوار، (                     

را از دعاي پیامبر در روز غدیر خم پس از اعالم والیت حـضرت  »واالك من وال اهللا«شاعر جمله  
! خـدایا  ؛...احبـه  مـن  احـب  و عـاداه  من عاد و وااله، من وال اللهم«.اقتباس کرده است  ) ع(علی  

 دشـمنى  او بـا  درآیـد،  عـداوت  به او با که آن و باش اش ولى تو گزیند،بر والیت به را على که آن
 از مقـصود  اگـر  شود، مى روشن خوبى به اکنون »....دارد دوست را على که آن بدار دوست و کن

  .شود مى لغو و تکرار »احبه من احب و«پیامبر بعدى دعاى باشد، دوستى و محبت والیت
ظ جمله در آن معنی که مراد گوینده است با یکدیگر متناسب آن است که الفا«: ایهام تناسب

  )176، 1389همایی، (» نباشد، اما در معنی دیگر تناسب داشته باشد
ــا    ــقی، تـ ــر عاشـ ــا، گـ ــازبیـ ــی                      بـ  بینـ

                                     
ــم را، کآســــــمان ال     مکانــــــستدلــــ  

)64: 1337قاسم انوار، (  
  »    باز در معناي غایب عقاب با آسمان تناسب داردکلمه «
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   می شـود بـر عاشـقان    روشناز زبان شمع    
                                   

 حالتی کز سـوز شـبها بـر سـر پروانـه رفـت               
)102: 1337قاسم انوار، (    

  .»غایب نورانی با شمع تناسب داردکلمه روشن در معناي «
سه کلمه اول در لغت به معنی به . یل و توهیم و توریه می گویندصنعت ایهام را تخی«: ایهام

و . گمان و وهم افکندن؛ و توریه به معنی سخنی را پوشیده داشتن و در پرده سخن گفتن است
در اصطالح بدیع آن است که لفظی بیاورند که داراي دو معنی نزدیک و دور از ذهن باشد و آن 

  )174، 1389همایی، (»نی نزدیک به معنی دور منتقل شود معرا طوري بکار ببرند که شنونده از
بیگانــه نترســم، کــه دریــن راه مــرا                مــن ز

                                     
ــی کــه رســد از قبــل  خــویش رســد    هربالی

)119: 1337قاسم انوار، (  
  »  از کلمه خویش دو معنی خود و خویشان به ذهن می رسد«

دانـد         ت درین قصه؟ کس نمی چه حکمتس 
                                     

تــو در میــان حجــابی و عــالمی نگــران         
)252: 1337قاسم انوار، (  

   »سدراز کلمه نگران دو معنی دلواپس و تماشاگر به ذهن می«
سی یا التفات در اصل به معنی چپ و راست نگریستن و روي برگرداندن به سوي ک«: التفات

  )187: 1389همایی، . (»چیزي است و در اصطالح بدیع آن را دو نوع تعریف کرده اند
در سخن از غیبت به خطاب یا برعکس از خطاب به غیبت منتقـل شـوند، و               :  قسم اول آنکه   -1

  .این عمل از لطایف تفنن ادبی است
ــی ــوب ــانم؟              ت ــود درم ــه ب ــدارم، چ  آرام ن

  گـري   جلـوه  مـا  در مقامی کـه کنـد دلبـر       
                                     

  گري کرد و جهـان را آراسـت       حسن تو جلوه    
  ش پیداسـت  شیوه حسن و مالحت ز جبیـن      

  )37: 1337قاسم انوار، (                       
  . دوم انتقال داده است بیت اول از حالت خطاب به حالت غیبت دراعر کالم را در بیت ش
سخن را تمام کنند، آنگاه جمله یا مصرع و بیتی بیاورنـد کـه خـود مـستقل       : آنکه قسم دوم    -2

  .باشد، اما به سخن قبل مربوط شود و موجب حسن کالم گردد
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حـق آمـد و دل بـرد بغـارت                یک جذبـه ز  
                                     

  مجنون چه کند؟ لیکن کشش از جانب لیلیست  

  )79: 1337قاسم انوار، (                            

  . اما از نظر معنی با مصرع اول نیز ارتباط دارد،مصرع دوم معنی مستقل دارد
اي اي از کالم، واژهواژه«هاي ایهام است و آن، چنان است که  یکی دیگر از گونه:ایهام تبادر

  .بادر کندهم شکل یا هم صداست، به ذهن مت) تقریباً(دیگر را که با آن 
      » شـود بـا کلمـه یـا کلمـاتی از کـالم تناسـب دارد             یی کـه بـه ذهـن متبـادر مـی           واژه معموالً«
  )133، 1390شمیسا، (

ــمی، آســــــــــمان اال اهللا                        قاســــــــ
                                   

 گرچــه بــاال  بــود ولــی بــی الســت     
   )36: 1337قاسم انوار، ( 

  ».کندمی تبادر ذهن نیزبه )ال( حرف«
 گردد از کرامت وقـت                   لُبجهان اگر همه    

                                   
 نـصیب جــنس مقلـد نباشــد اال پوســت    

)70: 1337قاسم انوار، (  

  »کلمه لب را نیز به ذهن تبادر می کند«
و آن آوردن لغات . شتاز فروغ تضاد محسوب داتوان حس آمیزي را هم می«: حس آمیزي

  )112، 1390شمیسا، (» کنار هم استهاي مختلف مربوط به حس
ست                نـشنید  طعامی مـی     بوياز مطبخ جان    

                                                      
مش همه اینست کـه بـر خـوان کرامـست          عز    

)55: 1337قاسم انوار، (  

  .مربوط به حس بویایی، نه شنیدنی ؛بوئیدنی است : بو.استشنیدن بو حس آمیزي : توضیح
معنی غایب با معنی کلمه یا : یکی از انواع مهم ایهام تناسب، ایهام تضاد است«: ایهام تضاد

  )131، 1390شمیسا، (» کلماتی از کالم رابطه تضاد دارد
 آن دلــستان ماســت        شـکر  جهــان ز شـور 
                                   

  دل ارغنون و روي تو چون ارغوان ماست  

)43: 1337قاسم انوار، (   
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  »کلمه شور در معناي غایب شوري با شکر ایهام تضاد دارد«

، بیا سجده سـهو آر                     رفت اسم، چون خطا  
                               

  کان لطف و کرم توبه ده و عذر پذیرست  
)51: 1337قاسم انوار، (    

 اما معنی غایب آن یعنی رفتن با فعل بیا ایهام تضاد    ،رفت در اینجا به معنی اتفاق افتاده است       «
  » دارد

        به دو معنی مختلف به کار ،در ایهام ترجمه دو لغت که مترادف همند «:ایهام ترجمه
» یست چنین ن اما ضرورتاً، یکی عربی و یکی فارسی استاین دو واژه معموالً. می روند

  )131، 1390شمیسا، (
ــرف              ــر ط ــد ز ه ــر آم ــاش ب ــاد دور ب فری

                                   
ــاب   ــو دور نگــردد بهــیچ ب  جــان از در ت

)22: 1337قاسم انوار، (  
  .اند رفته کار به معنی دو در اما ،همند مترادف باب و در ،کلمات

 مـدام        خوننـد در غمت خسته دالن غرقه      
                                   

 نفسی بر سرشان آ    و ببین در چه    دمند؟  
)138: 1337قاسم انوار، (  

  .در معناي دیگر بکار رفته است» دم«خون و دم مترادف همند اما کلمه کلمه 
آن است که در یک بیت یا در جمله و بیشتر دو فن و دو موضوع مختلف از ابواب «: افتنان

. » مانند مدح و هجا غزل و حماسه، بزم و رزم، غزل و پند، تهنیت و تعزیت،سخن جمع کنند
  )185، 1389همایی، (

        یعـــستهـــر چنـــد کـــه علـــم و مط
                             

  در صـــــنف غـــــزا ســـــپر نـــــدارد  
  )115: 1337قاسم انوار، (                

اسـت؛   کـرده  جمع سخن را  ابواب از لفمخت موضوع در مصرع دوم ذم، دو     و مصرع اول مدح     رد
  .به همین دلیل طبق تعریف آرایه افتنان در بیت وجود دارد

        یــــد گویثاز شــــاخ شــــجر حــــد
                             

  امـــــا خبــــــر از ثمــــــر نــــــدارد   
  )115: 1337قاسم انوار، (               
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مـصرع دوم توجـه نداشـتن بـه نتیجـه      غافل بودن از اصل و در      مصرع اول اهمیت به فرع  و       در
 آرایـه  تعریـف  طبق دلیل همین به کرده است؛  را جمع  سخن ابواب از مختلف موضوع عمل، دو 

  .دارد وجود بیت در افتنان
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  نمودار بسامد صنایع معنوي: 2نمودار 
  :مراعات نظیر

          مفتیان فتوي  حدیث   زاهدان تقوي طریق  
                                                      

 مقــام راهبــان عفــت میــان عاشــقان غوغــا  
)3: 1337قاسم انوار، (  

  .آرایه تناسب وجود دارد» زاهدان، مفتیان، راهبان، عاشقان«بین کلمات 
چیـز را در  گویند، در لغـت بـه معنـی دو     مطابقه که آن را تضّاد و طباق نیز می        «): طباق(تضّاد  

مقابل یکدیگر انداختن و در اصطالح آن است که کلمات ضد یکدیگر بیاورند، مانند روز و شـب،    
     » ...زشـت و زیبــا، نیــک و بـد تاریــک و روشــن، سـرد و گــرم، تلــخ و شـیرین، غــم و شــادي و    

  )177، 1389همایی، (
 در حالت وجد و طـرب                  یب بس عج  ی سلوک يدار

                               
 در یک نفس طی می    کنی از  مبتدا تـا  منتهـا   

)1: 1337قاسم انوار، (  
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  .آرایه تضاد وجود دارد»  و منتهامبتدا«هاي  بین واژه
جــان و دل قاســمی از شــوق دوســت                  

                               
ــان شدســت    ــشرق عرف ــر، م ــرب س  مغ

)46: 1337قاسم انوار، (  
  .دارد وجود تضاد آرایه» مغرب و مشرق«واژه بین 

بدیع فارسی مرادف خطاب النفس است، یعنی متکلم از نفس خویشتن، یکی را مانند : تجرید
  ).190، 1389همایی، (» خود، انتزاع کند و او را طرف خطاب قرار دهد

گنـاه افتادسـت              قاسمی، زاهـد مـا در دو        
                               

 می ننوشید و بـسی طعنـه زنـد مـستانرا            
)18: 1337قاسم انوار، (  

  )خطاب نفس( .شاعر در این بیت خویش را مورد خطاب قرار داده است
تلمیح یعنی به گوشه چشم اشاره کردن و در اصطالح بدیع آن است که گوینده در «: تلمیح

  )206، 1389همایی، (» دضمن کالم به داستانی یا مثلی یا آید و حدیثی معروف اشاره کن
جان اگـر بـردم                هر بار که من مـردم صـد       

                               
ــسیحا را     ــاز م ــردن اعج ــوان ک ــصا نت  اح

)14: 1337قاسم انوار، (  
  .دارد) ع(گان به وسیله حضرت عیسیبیت اشاره به معجزه زنده کردن مرد

مرادي برسـید       ه  خسرو از صحبت شیرین ب    
                               

 این همه جور و جفا بـر جگـر فرهادسـت            
)45: 1337قاسم انوار، (  

  .بیت اشاره به داستان معروف خسرو شیرین و فرهاد دارد
عارف به معنی دانا و صاحب معرفت است و تجاهل مصدر باب تفاعل است و «: تجاهل العارف

تن و خود را به نادانی زدن، پس تجاهل عارف آن است که به معنی جهل و نادانی را به خود بس
داند، تجاهل کند و خود را نادان وانمود نماید و این گوینده سخن با وجود اینکه چیزي را می

، 1389همایی، (» صنعت چون با لطایف ادبی همراه شد، موجب تزئین و آرایش کالم می شود
183(  

، خبرت نیست ز عـالی بحقیقـت           اي جان 
                               

  بـا تـو سـخن از عــالم اعـال نتـوان گفــت       
 )1: 1337قاسم انوار، (                      

 خطاب مورد  را او تواند جواب، پرسش او را بدهد دانسته      نمی جان ،داندمی شاعر اینکه وجود با
  .داندمی را خود جواب سوال که حالی در دهد؛می  قرار



                               1398زمـستان   شـماره یـازدهم،    سال سـوم،  ) نقد زبانی و ادبی   (رخسار زبان   ...              ویژگیهاي برجسته سبکی در       
    

 

90

ــسیق ــصفاتتن ــد     « :ال ــی بیاورن ــی در پ ــوالی پ ــفات مت ــز ص ــک چی ــراي ی ــه ب ــت ک              »آن اس
  )186، 1389همایی، (

جــــامی بتــــشنگان حیــــات ابــــد رســــان                       
                               

  زاهــدِ خــشکِ حــسود را   هــی برزنیــد     
 )15: 1337قاسم انوار، (                   

            خواجه عزیزسـت و لطیفـست و شریفـست        آن  
                               

  آزاده وحی نیست، کـه صـید حـد ثانـست        
 )59: 1337قاسم انوار، (                  

هاي در لغت زینت و رنگارنگ کردن است و ثوب مفّوف جامه ایست که در آن خط«: تفویف
 آن است که متکلم در مدیح یا تغّزل یا سایر اغراض، جمله در نزد اهل بدیع. سفید باشد

هر قدر آن جمله ها کوتاهتر باشند، : چندي آورد که در وزن قریب به یکدیگر باشند و گویند
  )160 :1377انی، کگر(» نیکوتر است

غزل خواند و صراحی در دسـت                باده نوشید و  
                               

ت بدین شیوه قیامت برخاستهر کجا رف    
)34: 1337قاسم انوار، (  
دست که در وزن به      در به علت آوردن جمالت کوتاه متوالیِ باده نوشید و غزل خواند و صراحی            

  .یکدیگر نزدیک هستند؛ آرایه تفویف در این بیت وجود دارد
دیده گریان و جگر خـسته و خـاطر غمگـین                 

                               
  سینه مجروح و دل آشفته و جان محزونست  

)66: 1337قاسم انوار، (  
، مجـروح  سـینه  ،غمگین خاطر،  خسته جگر،  گریان به علت آوردن جمالت کوتاه و متوالیِ دیده       

  آرایـه  ،از آخـر آنهـا حـذف شـده         »اسـت «که به قرینه لفظی فعل       محزونست، جان،  آشفته دل
  .دارد وجود بیت این در تفویف

  )تناقض(ارادوکس پ
         مخفیـست همه اعیان عیان شدست      با آنکه یار در   

                                                      
 در ظهــور، کــه عــین عیــان کجاســت؟     

)41: 1337قاسم انوار، (   

  .وکس وجود داردظهور و مخفی بودن پارادبین کلمات  در
شود است، با این تفاوت که در لف و نشر، معین نمیصنعت تقسیم مثل لف و نشر «: تقسیم

      که کدام یک از امور نشر مربوط به کدام یک از امور لف است، اما در تقسیم آن را معین 
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پس باید گفت که صنعت تقسیم آن است که در ابتدا چند چیز و بعد از آن چند چیز . کنندمی
 باشد و معلوم کنند که هر کدام از امور بعد مربوط دیگر بیاورند که مربوط به همان الفاظ اول

به کدام از امور اول است، صنعت تقسیم نیز مانند لف و نشر، به دو قسمت مرتب و مشوش 
  )181، 1389همایی، (» تقسیم می شود

  :  تقسیم مرتب-1
  جـوي مرگ مایل و عاقـل بهانـه      ه  عاشق ب 

                                        
   در بهانـه مانـد     یـن وصال محـو شـد، ا     آن در     

 )140: 1337قاسم انوار، (                     

 »ایـن در بهانـه مانـد    « و الفاظ»مرگ مایله عاشق ب« مربوط به  »آن در وصال محو شد    «الفاظ  
  . است»عاقل بهانه جوي«مربوط به 

مصلحت بینـست عقـل و خانـه پردازسـت عـشق               
                                        

  این خرقه دوز، آن خرقه سوز: بس عجب افتاده است  
 )182: 1337قاسم انوار، (                       

  .مربوط به عشق است» آن خرقه سوز«و الفاظ » عقل«بوط به  مر»این خرقه دوز«الفاظ
  :  تقسیم مشوش-2

ــین                            ــدار ب ــیوه  دل ــین، ش ــار ب ــده ک قاع
                                        

  این همگی مغز نغز و آن همگی پوست پوست  
)67: 1337قاسم انوار، (  

پوسـت   پوست همگی و الفاظ آن مربوط به شیوه دلدار بین، می باشد الفاظ این همگی مغز نغز،  
  . کاربین، است مربوط به قاعده

دانی میان زاهد و عارف چـه فـرق بـود؟                       
                                        

ــت      ــو گرف ــد، آن عل ــدال گزی ــن راه اعت  ای
)101: 1337قاسم انوار، (  

  .مربوط به زاهد، استگرفت،  علو باشد و الفاظ آنبه عارف، می گزید، مربوط اعتدال الفاظ راه  
 جمع کرده هنکآ بی،ندعر در بیت میان دو چیز جدائی افک شاهنان باشد کچاین صنعت «:تفریق
  )75، 1362وطواط، (» باشد

ــتارند     تــسلیم و فنــا             ه عاشــقان ســر بنهادنــد بــ ــر و دس ــد س ــه در بن ــد ک  عاقالنن
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)142: 1337قاسم انوار، (                                 
  .رایه تفریق در این بیت وجود داردبه علت فرق گذاشتن بین عاشقان و عاقالن آ
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نمودار بسامد صنایع معنوي: 3نمودار   

نیز گویند، آن است که چند چیز مفرد متوالی ذکر کنند و االعداد ۀسیاقاعداد که آن را «: اعداد
  )185، 1389همایی، (» بعد از آن یک فعل براي همه بیاورند

اي         ببـرده  دین و   دل و    جان  و عقلالجمله  فی
                               

  آخر ببین چه جمله بري؟ این چه عادتست؟  
)44: 1337قاسم انوار، (  

  .آورده است» ببرده«یک فعل » ودین عقل، جان، دل،« هايبراي واژه شاعر:  توضیح
آن است که سخن را با دلیل و برهان عقلی یا خطابی و ذکر امور مسلم «: مذهب کالمی

  )195، 1389همایی، (» نند که موجب تصدیق شنونده باشدغیرقابل انکار، چنان اثبات ک
در مذهب ما بـاده مباحـست و حاللـست                   

                                                      
  ایـــن بـــاده زخـــم خانـــه اجـــالل جاللـــست   

 )52: 1337قاسم انوار، (                            
   . ب رندان، این است که باده آنها از شراب پاك الهی استدلیل حالل بودن باده در مذه

)مهالِیع ابسٍ ثِیندخُضْرٌ س رَقٌ وتَبلُّوا إِسحو اوِرِفضٍة مِن أَس مقَاهسو مهبا را شَرَابورطَه(        
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 و اندشده نتزی سیم از دستبندهایی به و استبرق و سبز سندس از است هاییجامه تنشان بر
  ) 21: آیه االنسان،: سوره( .زدسا سیرابشان پاکیزه شرابی از پروردگارشان

»  جـامع گوینـد  کـه آن را ا در یـک صـفت جمـع کننـد           جمع آن است که چند چیـز ر       «: جمع
  )181، 1389همایی، (

ــی   ــد، ره نم ــه روي بحقن ــر چ ــد              اگ دانن
                                                      

ــود     ــر و یهـ ــه گبـ ــصب، چنانکـ ــد و متعـ   مقلـ
 )147: 1337قاسم انوار، (                          

      دانـستن و ره ن  ) حـق پرسـتی   ( رو به حق داشـتن    « متعصب، گبر و یهود را در صفت       شاعر مقلد، 
  .جمع کرده است»)گمراهی(

خرد مستست و دل مست و جـان مـست                
                                                      

ــ   ــست  ه بـــ ــاتوان مـــ ــودایت روان نـــ   ســـ
  )56: 1337قاسم انوار، (                            

  .شاعر خرد و دل و جان را در صفت مستی جمع کرده است
و پیش درآمد مقاله و حسن مطلع آن است که مطلع قصیده و غزل یا مقدمه «: حسن مطلع

ی را چندان شیوا و مطبوع و دلپسند بیاورند که شنونده را براي شنیدن باقی رانخطابه و سخن
سخن نظم یا نثر تشویق کند و در طبع و حال او رغبت و نشاط استماع و توجه به گفتار گویند 

  )200، 1389همایی، (» برافزاید
!           زهی شوق و زهی شوق، زهی عشق و تمنـا         

                                                      
 زهی عـشق جهانـسوز، زهـی حـسن وتـوال            

)9: 1337قاسم انوار، (      

 و مطبـوع و دلپـسند آغـاز    شاعرکه مطلع غزل را با اوزان دلنشین و کلمـاتی شـیوا    دلیل این    به
  .آرایه حسن مطلع در بیت وجود دارد ؛کرده است

لفـظ اول از لـف و همچنـان دوم بـه دوم و     آن است که امر اول از نشر، یـک   «: لف و نشر مرتب   
  )180، 1389همایی، (» ، راجع باشدسوم به سوم

در صــومعه و دیــر مغــان هــیچ کــس را                    
                                                      

  یــاد تــو در خرقــه و زنــار ندیــدیم    بــی  
 )218: 1337قاسم انوار، (                    
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، »خرقـه  «کلمه ،دوم مصراع در آن به مربوط کلمه و است »لف «اول مصراع در» صومعه« کلمه
 دوم مـصراع  در آن بـه  مربـوط  کلمه و است »لف «اول مصراع در» مغان« کلمه است؛ و  »نشر«

 مرتـب  نـشر  و لـف  را آن است برابر لف با نشر توضیح چون لذا و. باشدمی »نشر«،  »زنار «کلمه
  .گویندمی

کنند که با علّتی ذکر اند،آن است که براي صفتی یا مطلبی که در سخن آورده« :حسن تعلیل
اند که این علت، ادعایی باشد نه آن مطلب مناسبت لطیف داشته باشد و بیشتر ادبا شرط کرده

  )170، 1389همایی، (» حقیقی
سرخ شد گل درچمن چون خون بلبـل را بریخـت           

                                                      
ــت؟     ــه رف ــا چــرا در خــون او شــوریده دیوان  ت

)102: 1337قاسم انوار، (  
 ادعـایی  علّـت  در حالیکه ایـن  علّت سرخ  بودن گل را ریختن خون بلبل بر رویآن دانسته است؛    

   .حقیقی نه است
)  شرط ایجاد مضمونی نوبه(گویند رجوع به سخن سابق خود کند و آن را به مناسب «: رجوع

  )120، 1390شمیسا، (»» یا حک و اصالح کند«
قاسم بثناي تو غزل خـوان و فصیحـست                  

                                                               
 هر چند فصیحـست ولـی کـلّ لسانـست           

)58: 1337قاسم انوار، (  
  . اصالح می کندآن را به سخن قبلی خود رجوع کرده، و

چند مطلب ذکر شود به نحوي که ) یا لف و خبر جمله(آن است که در مصراع دوم «: متتابع
  )159، 1390شمیسا، (» هر مورد ادامه معنایی و توضیح مورد قبلی باشد
ــوان         ــال او حی ــات و کم ــاك نب ــال خ کم

                                                              
 کمال حیوان انسان، که اوست اصل نوید         

)157: 1337قاسم انوار، (  

 اول مـصرع  توضـیح  دوم مـصرع  عبـارتی  بـه  است قبلی مورد توضیح یا ادامه مطلب یا جمله هر
  .است

 لفظ دوم نشر مربوط به اول لـف و       آن است که به ترتیب نباشد، یعنی مثالً       «: لف و نشر مشوش   
  )181، 1389همایی، (» ف باشدلفظ اول نشر مربوط به دوم ل
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ز سوز و شوق تو از جان و دل برآمـد دود                  
                                                      

 چه چاره سازم و درمان مـن چـه خواهـد بـود؟              
)147: 1337قاسم انوار، (  

، »دل «کلمـه  اول، مـصراع  در آن بـه  مربـوط  کلمـه  و اسـت  »لف «اول مصراع در» سوز«،  کلمه
 مـصراع اول  در آن بـه  مربـوط  کلمـه  و اسـت  »لف«اول مصراع در »شوق «کلمه است؛ و  »نشر«

    کلمـات  توضـیح  بـراي  ترتیـب  بـه  »نـشر  «کلمـات  چـون  لذا و باشدمی »نشر«،»جان«عبارت  
  .گویند» مشوش نشر و لف« آن به، اندنگرفته قرار» لف«

در پاره دوم کالم تکرار ) لغات( با توجه به معنی اجزاي اول) مصراع(معنی کلی فقره «: مزاوجت
» متکی باشد)  سجع یا جناسمثالً(شود، این صنعت وقتی هنري است که بر صنایع لفظی 

  )117، 1390شمیسا، (
عیسی بظهور آمد، من مرده چـرا باشـم؟                 

                                                               
 ایــام بهــار آمــد، پژمــرده چــرا باشــم؟       

)209: 1337قاسم انوار، (  
  .مضمون مصرع دوم برابر با مضمون مصرع اول است

که مانند مورد قبلی در  -ل و موقعیت حروف الفبا، این موردیعنی تشبیه به شک«: گراییحرف
  )102، 1390شمیسا، (»  بسیار مورد توجه قدما بوده است-بدیع سنتی اسمی ندارد

ــود                        ــف ب ــون ال ــن چ ــت م ــشه قام همی
                                                      

ــان     ــونم، اي ج ــون ن ــون چ ــودایت کن  ز س
)254: 1337قاسم انوار، (  

  .است کرده قامت خمیده خود را به حرف نون تشبیه شاعر قامت راست خود را به حرف الف و
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  گیرينتیجه
 بحور عروضی سود 9 غزل دارد که دقیقاً در سرودن غزلیات از 683شاه قاسم در دیوان خود 

جسته است و از نظر انتخاب اوزان عروضی، خوش ذوق بوده است، از این جهت که تنوع وزنی 
نگاهی . هاي عروضی را براي غزلیات خود انتخاب کرده استترین وزناو فراوان نیست، اما زیبا

سرودن غزلیات به بحور و اوزان شعري غزلیات قاسم انوار حاکی از این است که ایشان در 
از بحر مجتث، % 85/11از بحر مضارع، % 81/15، از بحر رمل% 86/29از بحر هزج، %  16/30
% 17/1سریع،  از بحر% 61/1رجز،  از بحر% 61/1رح، از بحر منس% 48/2از بحر خفیف، % 41/5

شاه قاسم، بیانگر این  به بحور و اوزان شعري غزلیات نگاهی. متقارب استفاده کرده است از بحر
 در 36/79 غزل او یعنی 542در قالب مسدس و % 64/20غزل او یعنی  141ب است که مطل

  .قالب مثمن سروده شده اند
داراي ردیف است که به صورت یک و % 04/49 غزل یعنی 335قاسم  غزل شاه 683از مجموع 

همچنین بیشتر غزلیات قاسم انوار . اي و از جنس فعل و حرف و اسم استدو یا چند کلمه
  . داراي قافیه اسمی هستند

مورد و حرف 163با ) ن(توان گفت که حرف روي اساس پژوهش در غزلیات شاه قاسم میبر
عالوه بر آن . انددر غزلیات بیشترین حروف روي را به خود اختصاص داده مورد 116با ) ر(روي 

  .داراي حرف وصل است%  12/11 غزل یعنی 76از مجموع غزلیات او 
نگاهی به بسامد صنایع لفظی غزلیات قاسم انوار حاکی از این است که ایشان در غزلیـات خـود         

ق، واج آرایـی یـا تکـرار صـامت، جنـاس       هاي تکرار، ازدواج، جناس الحق، جناس اشـتقا       آرایه از
  ردالعجز علی الـصدر، جنـاس شـبه اشـتقاق، جنـاس زایـد در اول؛ جنـاس تـام،            يآرایه مذیل،

یی بـاالترین اسـتفاده را کـرده    در وسط، جناس مطرف، همصدا ردالصدر الی االبتدا، جناس زاید  
 ب مقـرون، ترصـیع،  جناس مرک  جناس لفظ،  جناس قلب کل،   هاي جناس مکرر،  از آرایه  و ؛است

جناس مرکب ملفق مفروق، کمتـرین اسـتفاده را در اشـعار خـود  کـرده                 جناس مرکب مفروق،  
  . است

    هـاي معنـوي تناسـب یـا        تـوان گفـت کـه آرایـه       اساس پژوهش در غزلیـات قاسـم انـوار مـی          بر
اهـل  تج ، اقتباس، تجرید، ایهام تناسـب، تلمـیح، ارصـاد و تـسهیم،     )طباق(النظیر، تضاد   مراعات
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 ،الـصفات، ملمـع، التفـات، اسـتتباع، ایهـام، پـارادوکس            تنـسیق  د،االعـدا سـیاقۀ  تفویف، العارف،
افتنـان،   گرایـی، جمع و تفریـق، حـرف   هاي،و آرایهاند بیشترین کاربرد را به خود اختصاص داده    

لـف و نـشر مـشوش، تـضمین، ایهـام تـضاد، ایهـام             تقسیم مرتب،  ادماج، ، مشوش می تقس ابداع،
جـواب، حـس آمیـزي، حـسن         مرتـب، سـوال و     ه، حسن تعلیل، مقابله، متتابع، لف و نشر       ترجم

  . اختصاص داده است کمترین کاربرد را در اشعار قاسم انوار به خود مطلع،
یع معنوي بیشتر ها و صنابندي، شاه قاسم انوار در دیوان غزلیات خود به آرایهاساس جمعبر

  .هاي سبک عراقی می باشدژگیکه این خود از ویتوجه داشته است 
  فهرست منابع 

  قرآن کریم
  .، مشهد، مرندیز تاریخ مشاهیر خراسان شمالی،1389آقا مالیی، ایرج، 

  .کتابخانه سنایی، ، با تصحیح و مقابله و مقدمه سعید نفیسی، تهرانکلیات،1337انوار، قاسم، 
  . ، تهران، انتشارات خیامآنندراج، 1363پادشاه، محمد، 

  .، تهران، مطالعات و تحقیقات فرهنگیجناس در پهنه ادب فارسی ،1367،لیل، جلیلتج
.، تهران، انتشارات آگه موسیقی شعر،1379شفیعی کدکنی، محمدرضا،  

. نشر اختران،، تهرانزمینه اجتماعی شعر فارسی، 1386، ـــــــــــــــــــــــــ  
، عجم فی معاییر االشعار العجمالم، 1360الدین محمد بن قیس، شمس قیس رازي، شمس

. تصحیح عالمه قزوینی و مقابله مدرس رضوي، تهران، انتشارات زوار  
  .، تهران، انتشارات فردوسی، چاپ یازدهمآشنایی با عروض و قافیه، 1374شمیسا، سیروس،

، چاپ چهـارم از ویراسـت سـوم، تهـران، انتـشارات           نگاهی تازه به بدیع    ،1390 ، ــــــــــــــ
  .ترامی

  .فردوس، چاپ دهم، ج، تهران5،  تاریخ ادبیات ایران،1378صفا، ذبیح اهللا، 
  . جامی، ، تهراناالشعارمعیار، 1369طوسی، خواجه نصیر، 

  .، تهران، انتشارات سمتنظریه هاي نقد ادبی معاصر، 1377علوي مقدم، مهیار، 
، تهـران، انتـشارات   )یعبـد  (3زیبا شناسی سـخن پارسـی جلـد          ،1373،جالل الدین کزازي، میر 

  .مرکز



                               1398زمـستان   شـماره یـازدهم،    سال سـوم،  ) نقد زبانی و ادبی   (رخسار زبان   ...              ویژگیهاي برجسته سبکی در       
    

 

99

چـاپ  . )به اهتمام حسین جعفـري    (ابدع البدایع    ،1377 ،)شمس العلما ( محمد حسین ،  گرکانی
  .اول، تبریز، انتشارات احرار

  .نشر فضا، چاپ اول، ، تهرانپیوند موسیقی و شعر، 1385مالح، حسنعلی، 
  . نگ ایران، چاپ دومبنیاد فره، ، تهرانوزن شعر فارسی، 1367ناتل خانلري، پرویز، 

  .نشر موسی تهران،: تصحیح و مقدمه، انوار قاسم شاه دیوان، 1393، حسن جامی، نصیري
ق، ویراسـته  939، بدایع االفکار فی صنایع االشـعار  ،1369، کمال الدین ،  واعظ کاشفی سبزواري  

  . مرکز نشر، تهران اول،  چاپ،الدین و گزارده، کزازي، میرجالل
  .تهران، انتشارات سمت ،شناسیبدیع از دیدگاه زیبایی، 1386تقی، وحیدیان کامیار، 

، تصحیح عباس حدایق السحرفی دقایق الشعر، 1362، کاتب بلخیوطواط، رشیدالدین عمر
  .کتابخانه سنایی و کتابخانه طهوري، اقبال آشتیانی، تهران

، ، تهرانپوران مهاجر ضیا موحد و يترجمه ،1373 ادبیات، يهولک و وارن، رنه و آستن، نظری
  .علمی و فرهنگیانتشارات 

  . نشر هماي مؤسسه، ، تهرانالغت و صناعات ادبیفنون ب، 1389، همایی، جالل لدین
یا آغاز انحطاط در )  اول قرن نهمنیمه( شعر فارسی در عهد شاهرخ ،1334یارشاطر، احسان، 

  . تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اولشعر فارسی، 


