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دورۀ دوم، سال هشتم

 شامرۀ سوم و چهارم

مرداد - آبان 13۹۳

میبم حاجی پور

نقد مرصیع و موازنه در آدار 
استادان پیشگام شعر فارسی

ترصیعدرلغت»گوهربهرشتهکردن«استومبنایآنبرسجع

یک الفاظ کامل تساوی است. استوار الفاظ همآهنگی یا

مصراعبامصراعدیگرویابخشیازکالمبابخشیدیگررابه

قزوینی، )خطیب مینامند ترصیع روی حرف و وزن لحاظ

التلخیص،ص398؛ابناثیر،المثل،161؛تفتازانی،المطول،ص453(؛

مانند:

ـــدنچمـــنازچابکـــی خواســـتپری

ـــدنســـمنازنازکـــی خواســـتچکی

)نظامی،مخزن،ص56(

چنینبیتیکهترصیعدرتمامقرینههایآنرعایتشدهباشد،

»تماممرصع«نامیدهمیشود)کاشفی،بدایع،ص85(.»اینقسم

رااندربالغتدرجهایبلنداستومنزلتیشریف،ازیراکه

بهدامهرخاطریاندرنیایدودستهرخردیبهوینرسد«

)رادویانی،ترجمان،ص125(.

نوعنازلتِرترصیعآناستکههمۀکلماتمتقابلدروزن

وحرفرویمتساوینباشندوبعضیبادیگریدرحرف

پایانیاختالفداشتهباشند)تفتازانی،مطول،ص456؛ابناثیر،

الجامع،ص265؛شمسقیس،المعجم،ص351؛العلوی،الطراز،ج3،

ص38(،ایننوعراموازنهیامماثلهیامقارنهمینامند)کاشفی،

بدایع،ص98؛گرکانی،ابدع،ص328(.مانند:

ــشنســرینوبویــشنیزنســرین
َ
ُرخ

لبششیرینونـامــــشنیزشیــــرین

)نظامی،خسرو،ص52(

استادیاردانشگاهسلمانفارسیکازرون

mhajipour31@gmail.com

گاهموازنهدردوبیتواقعمیشود،مانند:

ـــیتی ـــنگــ ـــالخــزائــ ـــکم آنـ

ـــیار ـــتاوبس ـــوددس ـــاج ـــتب نیس

وآنـــککشــفســرایرگـــردون

ـــوار ـــعاودش ـــشطب ـــتدرپی نیس

)وطواط،حدایق،ص15(

ترصیعاگرفقطدریکیادوبیتازقصیدهبهکاررود،درواقع

نوعیتنوعاستوچندانمتکلفانهبهنظرنمیرسد،امااگر

بدینصنعتآراستهشود،متکلفانهاستواز
ً
قصیدهایتماما

ذاتاصلیشعربهدور.ابوهاللعسکریایننکتهراتأیید

میکند،آنجاکهمیگوید:

هرگاهترصیعدریکیدوجایقصیدهبیایدمایۀحسنو

زیباییاست،امااگربرکثرتوتوالیدرقصیدهذکرشودمایۀ

تکلفاستوتعسف)العسکری،الصناعتین،ص298(.

موازنههمدرنظموجودداردوهمدرنثر)العلوی،الطراز،ص38(.

رشیدوطواطکهموازنهرادربحثاسجاعآوردهاست،ذیل

سجعمتوازنمینویسد:»این]=سجعمتوازن[بهنثرمخصوص

نیست،بلکهدرشعرهمینکلماتتوانآوردوآنرادرشعر،

موازنهخوانند«)وطواط،حدایق،ص14(.ابناثیرموازنهرانوعی

اعتدالدرسجعمیداندومیگویدهرسجعیموازنهاست،اما

هرموازنهایسجعنیستوازاینروسجعرااخصازموازنه

میشمارد.بهعقیدۀوی،موازنهآوردننوعیکلماتهموزن

کلمات 
ًً
مثال .)170-169 ص المثل، اثیر، )ابن شعر در است

بروزنفعیل آنجاکههمه از »شدید«،»قریب«و»بعید«

آمدهاند،اگردربیتییاجملهایباترتیبیخاصبیایند،آنرا

موازنهمینامند؛امامؤلفالطرازموازنهراازانواعسجعمیداند

ومیگوید:

هرموازنهایسجعاست،اماهرسجعیموازنهنیست،زیرا

موازنهبهطوراخصدروزنمتفقاستودرحروفپایانی

یکساننیست)العلوی،الطراز،ص38(.

بااینهمه،تنهاتفاوتیکهمیانترصیعوموازنهوجودداردآن

یادومصرع،سجعهای استکهدرترصیع،دردوجمله

»متوازی«–کهبهوزنوحروفروییکساناند-درمقابل
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همقرارمیگیرند،درصورتیکهموازنه،سجعهای»متوازن«ی

استکهبهوزنموافق،امابهحروفرویمخالفیکدیگرند

)وطواط14:1362-15(.بهعبارتدیگر،موازنه،هماهنگکردن

دویاچندجملهبهوسیلۀتقابلاسجاعمتوازناست.

اهمیتترصیعدروجهموسیقاییآناست،زیرادردو

مصرعیادردوجملۀقرینه،ازنقاطیمتقارنآغازمیشودو

ساختقافیهنیزدراجزایآنرعایتمیگرددوبدینترتیب

کاملترینآهنگیکهممکناستازسجعحاصلشوددر

»ترصیع«وجوددارد.

و است توجه درخور آهنگ لحاظ از هرچند ترصیع

موسیقییکنواختوموزونآندرتمامیبیت،وحدتایقاعی

خاصیایجادمیکندوگوشوذهنرامینوازد،ازآنروکه

کلماتباترتیبیخاصبایددروزنوحرفرویمتساویدر

مقابلهمقراربگیرند،شاعرخودرامحدودمیکندبهکلماتی

خاص،باوزنوآهنگیمعین،وازاینروشایدنتواندبهخوبی

ازعهدۀبیانمعنیخودبرآید.بنابراینممکناستدربعضی

موارد،معنیفدایلفظشودوشعر،شورواحساسخودرااز

دستبدهدوبرایشعرچیزینماندجزمشتیکلماتموزون

وخوشآهنگکهدراینصورتمعنیبهعنوانابزاریدر

اختیارلفظقرارمیگیرد،یعنیلفظ،معنیرابهسویخود

میکشاند.ازاینرومیتوانترصیعرانوعیالتزامدانستکه

تاحدودیمایۀتکلفاستوتعسف.ابنرشیققیروانینیز

ایننکتهراتأییدمیکند.ویدرضمنبحثازترصیعاشاره

میکندکه:

قدماازایننوعشگردبالغیدرسخناستفادهکردهاند،امابه

سببدوریازتکلفدرکالم،دراستعمالآنزیادهروی

نکردهاند)القیروانی،العمده،ص27(.

موازنهازجهتوزن،البتههمانخاصیتترصیعرادارد)ابناثیر،

المثل،ص270(.تناسبووحدتدرآهنگوموسیقیآنمایۀ

التذاذمیشودودراذهانونفوستأثیرمیگذارد.ابناثیرموازنه

رابهتریننوعسجعمیداندومعتدلترینآن)ابناثیر،الجامع،ص

.)169

همانالتزامیکهدرترصیعهست،درموازنهنیزوجوددارد؛

موزونبودنموردنظراست
ً
بااینحال،درموازنهچونصرفا

نهمتساویبودندروزنوحروفپایانی،ازاینروکمتر

متکلفجلوهمیکند.

درسبکشعرقرنهایسومتاپنجمهجریتأثیربارزموازنه

رامیتواندید.درقرنسوموچهارمهنوزترصیعکاملوجود

ندارد،تنهااستثناشاهنامۀفردوسیاستکهبهدلیلتسلطکامل

شاعربرزبانوموسیقیکالم،نمونههاییازترصیعکاملرادر

کالماومیبینیم؛اماشعرسایرشاعرانهمعصراوازچنین

جنبۀموسیقاییبرخوردارنیست.آنچهدرسدههایسومو

چهارموجودداردتنهاموازنهاستوبس.ترصیعدرقرنپنجم

ودرشعرشاعرانیمانندمنوچهری،فخرالدیناسعدگرگانی،

قطرانتبریزیاستکهکمکمخودراآشکارمیسازد؛حتیعمر

رادویانینیزکهدراواخرقرنپنجمترجمان         البالغهراتألیف

کرده،موازنهرانمیشناختهاست،امادرقرنششمرشیدالدین

وطواطمیانترصیعوموازنهتمایزقابلمالحظهایقایلشده

موازنهرا
ً
است.درقرنهفتمنیزشمسقیسرازیصراحتا

نوعیازترصیعدانستهاست.

باآنکهموازنهازویژگیهایسبکیسدههایآغازینرواج

شعردرایراناست،درآنعصر،عنصریاستناشناختهوحد

ومرزآنباترصیعدرآمیختهاست.درقرنهایسوموچهارم

درشعرشاعراناثریازترصیعنمیبینیموهمهجاموازنهکه

درواقعگونهایاستازترصیعوجوددارد.امادرقرنپنجم

کمکمترصیعبهشکلکنونیآنواردشعرشاعرانمیگردد.بنا

براینتکاملترصیعوموازنهیکیازمهمترینویژگیهای

سبکیسدههایسومتاپنجمهجریاست.

رودکی  ه. 329 یا 330 ق/

سبکشعررودکیبرسادگیمعنیوروانیلفظمبتنیاست،

ازاینروموازنهدرشکلبسیارسادهوبهدورازتکلفدر

شعررودکیفراوانبهچشممیخورد.

تاحدی
ً
درشعررودکیدوصنعتترصیعوموازنهتقریبا

باهمآمیختهاست،بهطوریکهمیتوانگفتبرایشاعرهمه

جاهماهنگیوتوازنکلماتمطرحبودهاست،نهاستفادهاز

صنعتیخاص.نمونههاییکهازایندوصنعتدردیواناو

وجودداردنمودارآناستکهویهیچکدامازآندورابهطور

کاملنخواستهاستبهقصدوعمددرکالمخودبیاورد،بلکه

توجهبهموسیقیایندوصنعتوجودآنهارادرشعر
ً
صرفا
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تصریح به بنا که بهخصوص است. ایجابکرده رودکی

صاحبچهارمقالهرودکیشاعریچنگنوازنیزبودهاست

)عروضیسمرقندی،چهارمقاله،ص52(وازاینرواستفادهازموازنه

جهتافزایشترنموموسیقیشعریکههمراهباسازخوانده

میشدهاست،امریاستطبیعیوبدیهی.

دقیقی  مقتول در حدود 367-370 ق/

ازدقیقیشعرچندانیباقینماندهاست،اماشعرکاملخاصه

نزدیکهزاربیتبهصورتحماسهوتاریخدربابگشتاسب

به آنچه آن، از گذشته است. مانده باقی زردشت ظهور و

صورتقطعه،قصیدهوابیاتپراکندهازاوبرجاست،در

حدود290بیتاست.

عوفیدرلباب         االلبابتصریحداردکه»اورابهسببدقت

معانیورقتالفاظ،دقیقیگفتندی«)عوفی،لباب،ص250(،با

اینحال،شواهدیکهازویدرکتببالغتآمده،اندک

مطابقه صنعت در بار سه فقط ترجمان         البالغه در است.

)=تصدیر(،متضادوکالمجامع)رادویانی،ترجمان،ص142،139

و213(ودرحدایق         السحرتنهادوبار،درصنعتردالعجز

نامدقیقی(وتأکیدالمدحشعر حدایق،ص21بدونذکر )وطواط،

دقیقیآمدهاست)همان،ص38(.ایننشانمیدهدکهشعر

دقیقیازلحاظصنعتبدیعبسیارضعیفاستوویازاین

حیثچندانشهرتینداشتهاست.

صنایعلفظیدرشعردقیقیدرهمانحدرودکیاست،با

جناس تصدیر، به دقیقی شعر در لفظی انواع همه، این

]=تجنیس[وترصیعخالصهمیشود.سادگیوبیتکلفیالبته

درانواعلفظیدقیقینموداراست.

دقیقیشاعریاستکهدرشعراوازآندستهصنایعبدیعی

کهمعنیرافدایلفظکند،کمترمیتواندیدوانواعصنایع

بدیعیکهدراشعاربازماندهازاودیدهمیشود،دورازتکلف

استوصنعتگری؛بااینهمه،قابلتأملاستونمودار

حرکتیاستبرایدورشدنازسادگیشعرفارسی.

درشعردقیقیبرایصنعتترصیع-کهدرمیانانواعلفظی

تاحدیمتکلفانهاست-شواهدیمیتوانآورد.اینترصیعات

البتهکاملنیستند،امااینقدرهستکهنشاندهدشاعربدین

بعدها آنچه یعنی کامل، ترصیع است. داشته توجه نوع

رشیدالدینوطواطوشمسقیسرازیمیگویند،درشعراین

قرنبسیارنادراستوازانواعیاستکهبعدهادرشعرفارسی

بهوجودمیآید؛اماآنچهبهنامترصیعدرشعردقیقیمیتوان

پیداکرد،نوعخاصیازترصیعوموازنهاستواینهردودر

اینقرندرهمآمیختهوازتکلفترصیعکاملخارجشده

است؛بهعنواننمونه:

ـــپرید ـــتگانمس ـــنکش ـــدوای متازیـ

ـــنخســـتگانبشـــمرید ـــدوای بگردی

)دقیقی،دیوان،ص81(

منجی» مرمذی  ه. 377 یا 380ق/

منجیکشاعرهجوسرایقرنچهارم1باآنکهدیوانشدردست

نیست،بعضیقرایننشانمیدهدکهشعراوازلحاظصنایع

بدیعیقابلتوجهاست.یکبرگۀمعتبرکهمیتواندراینزمینه

ارائهدادقولناصرخسروقبادیانیاست:

بهتبریزقطراننامشاعریرادیدم،شعرینیکمیگفت.پیش

منآمد،دیوان منجیکودیوان دقیقیبیاوردوپیشمنبخواند

وهرمعنیکهاورامشکلبودازمنبپرسید)ناصرخسرو،

سفرنامه،ص71(.

توجهقطران-کهخودشاعریصنعتگربودهاست-بهدیوان 

منجیک،نشانمیدهدکهاشعارازصنایعبدیعیمشحونبوده

است.گذشتهازآن،صاحبترجمان         البالغهدربیستویک

موردازمنجیکترمذیبرایبسیاریازصنایعبدیعیشاهد

نقلمیکند.اینکثرتشواهدنشانمیدهندکهمنجیکدرقرن

پنجمازاینجهتشهرتداشتهاست.

فردوسی )323-411یا416ق(

آرایشهایکالمیکهدرشعراکثرشاعرانفارسیزبانبهعنوان

مایهتکلفوابتذال
ً
یکعنصرزینتیجلوهگراستوغالبا

کالممیگردد،درشعرفردوسیبهسببآگاهیعمیقاستاد

1. سوزنی، شاعر هجوسرای سدۀ ششم چنین می         گوید:
مـــنآنکســـمکـــهچـــوکـــردمبـــههجـــوگفتـــنرای

هـــــزارمـنجیـــــکازپیـــشمــــنکـــمآردپــــای

)سوزنی،دیوان،ص93(
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طوسبهاسرارکالمچناندرکالمویمتمکنگشتهاستکه

گوییفضایهنریخاصشعرآنهاراطلبیدهوبهعنوانیک

عنصراصلیپذیرفتهاست.

لفظیاشکلظاهریکلمهدرشاهنامهخاصهازجهت

ارزشآهنگیاموسیقیداخلیدرالقایحالتهاوعواطف

مختلفاهمیتیفراوانداردوکالمفردوسیرابهاوجفصاحت

وبالغتمیرساند.لفظدرشاهنامهگذشتهازخلقفضای

ذهنیشاعرانهوالقایمفاهیممختلفحماسی،بهعلتآگاهی

وشناختهنرمندانۀفردوسیازخاصیتموسیقاییآن،نوعی

فضایعاطفیخاصایجادمیکند.قدرتالقایحالتهای

عاطفیازطریقتلفیقکلماتوانتخابآنها،کالمفردوسی

راعظمتوتنوعیبیمانندبخشیدهاست.

قویترینوروشنترینبعدلفظیدرشاهنامهتکرارو

توالیحروفوایجادانواعتجانساستدرحروفودر

کلمه.ازصنایعلفظیدیگرشاهنامه،آنچهتجانسوتشابهرا

درلفظمیطلبد،یکیترصیعاستودیگریموازنه.ایندوکه

نوعییکنواختیراازجهتموسیقیایجادمیکنند،در
ً
غالبا

شاهنامهدرتوصیفیاتوضیحوگزارشجلوهگرند.ازآنجاکه

درحماسۀعظیماستادطوسلفظوموسیقیدرحداعالاست،

شاهنامهنهفقطدرقرنپنجمبلکهدرمیانتمامآثارنظمفارسی

ازحیثتناسباتایقاعیوتوازنهایساختارینمونۀبارزو

برجستهایاست.بنابراینطبیعیاستاگردرایناثربرخالف

سایرآثارهمعصرخودنمونههایترصیعکامل،مانندآنچهدر

ادواربعدوجودداردببینیم؛نمونههاییمانند:

بــــهبــــاالیایـــــواناوراغنیســــت

بــــهپهنـایمیــــداناوبــــاغنیسـت

)فردوسی،شاهنامه،ج1،ص134(

زمیــنگلشــنازپایۀتخـــتتوســت

هواروشـــنازمایــــۀبخــــتتوســـت

)همان،ج1،ص131(

بـــهبزمانـــدرونشـیـدتـابنـــدهای

ـــایندهای ـــدرونشیـرپـ ـــهرزمانـ بـ

)همان،ج1،ص163(

ودرشکلموازنه،مانند:

کزیشــانبــودتخــتشــاهیبــهپای

ُوزیشـــانبُــــَودنـــاممــــردیبـــهجای

)همان،ج1،ص42(

کنیــد ره توشــۀ آن و بپوییــد

بکوشـــیدتـــارنـــجکوتـــهکنیـــد

)همان،ج1،ص114(

توجهبهخلقتوازنوهماهنگیدرکلماتنموداردرکنوعی

زیباییوتناسبلفظیاست.ایننوع،چنانکهدربعدعمودی،

یعنیدرطولچندینبیتپیدرپیبیایدالتزامراسببمیشود

وبهصورتآرایشیمتکلفانهجلوهمیکند.امادرشاهنامهبا

آنکهازایندستفراواناست،هموارهازتکلفوالتزامبدور

درمحورافقیجلوهگراست.
ً
استوغالبا

عنصری  ه. 431ق/

درمیانشاعراننیمهاولقرنپنجمعنصریرابایداستادصنایع

بدیعیدانست،چنانکهاگربدیعراازشعرعنصریبگیریم

شعریمیشودبیروح.عنصربدیعچهدرنوعلفظیوچهدر

نوعمعنویدرشعرعنصریسختنموداراستواینشاید

تنهاخصیصۀشعراوستکهویرااستادشاعرانزمانهکرده

است.

شواهدوامثالیکهدرکتببالغتوبدیعازعنصریبه

دستدادهاندنموداریاستازتوجهخاصاوبهصنعت.


ً
صاحبترجمان         البالغهبهکراتازعنصرییادمیکندوغالبا

اورامیستایدوگاهبعضیصنایعرادرشعرفارسیخاصاو

میداند)رادویانی،ترجمان،ص166-167و212(.

هرچندعنصریازپیشروانصنعتبدیعدرشعرفارسی

است،بدونتردیدعلتگرایشویبهصنعتوفن،نداشتن

حسودیدوتجربۀشاعریاست.ازاینروشعرعنصریاز

عنصرشعرمیگریزدوبهسویعنصرمنطقوصنعتکشانده

میشود،یعنیحسدرشعرعنصریتبدیلمیشودبهمنطقو

صنعتکهبرایشعرنهاصیلاستونهشاعرانه.

غالبصنایعیکهدردستشاعرانقرنچهارمبهطورخام

وتاحدیسادهوطبیعیوجودداشتهاست،دردستعنصری
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رنگصنعتواقعیبهخودگرفتهوازنظرصنعتگریجلوه

ورونقیخاصیافتهاست.بااینهمه،صنایعلفظیدردیوان

عنصریازجهاتیقابلتوجهاست.مهمترینصنایعلفظیدر

شعرعنصریترصیعوموازنهاست.

بهطورکلیدرشعرعنصریهرچندرگههاییازنوعی

ترصیعمتمایلبهکاملوجوددارد،بااینهمهاشعاراوصورت

تکاملیافتهتریازموسیقیشعرقرنچهارماستوحدواسطی

استمیانآنچهشعرایقرنچهارمبهکاربردهاندباآنچهدر

ادواربعدبهنامترصیعکاملرواجیافتهاست.

فرخی سیستانی  ه. 429ق/

ازقدیمترینایامشعرفرخیراباصفتسهلوممتنعستودهاند.

همینقضاوتخودنشانمیدهدکهویپیوستهازتکلفو

صنعتگریمیگریختهاست.یکسندمهمبرایاثباتاین

امر،کتابترجمان         البالغهاست.دراینکتابفقطدرشش

مورد:تجنیسمردد)رادویانی،ترجمان،ص129(،متضاد)همان،ص

33(،اعناتالقرینه)همان،ص39(،حسنتخلص)همان،ص59(،

التفات)همان،ص80(وحسنتعلیل)همان،ص93(ازشعر

فرخیاستفادهشده،درصورتیکهدرهمینکتابازعنصری

بیشازشصتباریادشدهاست.

لفظبرایفرخیارزشواهمیتیفراوانداردوویبهخاطر

آشناییباموسیقی،ازآهنگکالموخاصیتوتلفیقکلماتو

اثرخاصآنهاآگاهیداشتهاستوشایدازاینروستکه

کالماولطافتوتأثیریخاصداردویکنواختوراکدنیست.

انتخابوزنهایمتنوعبهمناسبتبیاناحساساتمنطقینیز

نمودارتوجهخاصاوستبهموسیقیشعرودریافتاثرهای

مختلفازآن.بهعالوه،ترکیبوتلفیقحروفوانتخابآنها

واستفادهازموسیقیخاصتکراروترکیبحروفدرشعر

فرخیجالبتوجهاستونموداررفتاروزندگیاوستبالفظ

وچگونگیبرخورداریاوازهنرموسیقی.

گذشتهازموسیقیخاصلفظکهدرشعرفرخیارزش

واهمیتیفراواندارد،فرخیغالبصنایعلفظیراکهدرآن

روزگاررایجبودهاستمانندانواعجناس،ترصیع،موازنه،

تصدیروذوقافیتیندرشعرخودآوردهاستواینهمه

تاحدی آن وزیباییهای لفظ به فرخی که میدهد نشان

توجهداشتهاست.

ایجادموازنهدربیت،مانندغالبشعرایسدۀچهارمو

پنجم،ازخصوصیاتکالمفرخیاست.البتهنوعکاملترصیع

مطابقآنچهرشیدوطواطگفتهاستهنوزدراینعصرپیدا

نمیشناخته را آن نیز ترجمان         البالغه نشدهوحتیصاحب

است.اماموازنهیامماثلهکهخودمقدمۀترصیعکاملاست،در

شعرفرخیبهوفوردیدهمیشود.

منوچهری  ه. 432ق/ 

منوچهری،شاعرطبیعت،ازتواناترینشاعرانقرنپنجماست

وبسیاریازصنایعرابهشیوهایتازهومبتکرانهبهکاربرده

است.اوکهدرحقیقتمبتکرمسمطاستعالقهایخاص

داردبههماهنگنشاندادنکلماتواجزایشعرباهم؛ازاین

رودربعضیقصایدوحتیمسمطاتاوکلماتواجزایکالم

راهماهنگمیبینیم)منوچهری،دیوان،130،90،59،40،27،19،1(.

منوچهریرابایداستادتسلطبرکلمهولفظدانست.کلمه

برایمنوچهریهممعنیمیآفریندوهمموسیقیوهمزیبایی

درصنعتشعری.کلمهدرذهناوموجمیزندوچونچشمه

میجوشد.ویبهکلمه،خاصهتکراروتوالیکلماتمتناسب

-بههرنحوکهباشد،عالقهنشانمیدهد.

دردیوان منوچهرینوعیموازنهیامماثلهبهچشممیخورد

کهآنرامیتوانخصیصۀلفظیشعراودانست.بااینهمه

منوچهرینهبهدنبالترصیعکاملاستکهرنگیازتکلفو

صناعتداردونهحتیموازنهرادرشکلصنعتگرانهومتداول

آنبهکارمیگیرد.اودرواقعازهرطریقیکهبتواندسعیدارد

شعرخودراسرشارکندازموسیقیوطرب،وبدانجنبشو

حرکتببخشد.

رفتارمنوچهریبااینصنایعبهطریقیاستکهمیتواناو

درشعر هرچند دانست. بینظیر و مبتکر شیوه این در را

منوچهرینیزهمانندعنصریوفرخیردپاییازترصیعکامل

دیدهمیشود،اماهمانطورکهگفتهشد،اوبهدنبالترصیعکامل

جنبۀموسیقایی
ً
بهعنوانیکآرایشکالمینیست،بلکهصرفا

شعررادرنظردارد.بنابراینشعرمنوچهرینیزهماننددیگر

شاعرانقرنپنجمپلیاستمیانموازنهقرنچهارموترصیع

کاملقرنششموهفتم.
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فخرالدین اسعد گرگانی  ه. پس از 446ق/

منظومۀویس و رامینتنهااثرفخرالدیناسعدگرگانیاست

وبهاحتمالقویدرسالهایآخرنیمۀاولقرنپنجم،یعنی

پسازسنۀ446قسرودهشدهاست.

هماهنگیکلماتخاصهدرشکلترصیعوموازنهدرویس 

و رامینبسیارفراواناست،اماچناننرمولطیفودوراز

احساسنمیشود:
ً
تکلفآمدهاستکهمطلقا

ـــل ـــرُم ـــدهب ـــاننالن ـــومطرب زیکس

ل
ُ
ـــرگ ـــدهب ـــالننالن ـــوبلب ـــرس دگ

)فخرالدینگرگانی،ویس و رامین،ص22(

ازآنجاکهفخرالدیناهلتکلفوصنعتنیستوهرگز

نخواستهاستترصیعرابهمعنیمتکلفانهاشبهکاربگیرد،

گوییدرترصیعوموازنهتنهاهماهنگیکلماتبرایاومطرح

بودهاستوبس.

بهطورکلیدرسراسرکتابویس و رامینترصیعوموازنه

بهچشممیخوردوگوییکلماتهماهنگدرذهنشاعر

و توازن این تأثیر تحت گاه که چندان است، میجوشیده

هماهنگیقرارمیگیردودویاچندبیترابهدنبالهمبدین

شیوهمیآورد،مانند:

هـــمازتخمـــهبـــزرگوهـــمزدولـــت

هـــمازپـایــــهبــــلندوهــــمزهمت

هــمازگوهــرگـزیـــدههـــمزاختر

همازمنظرسـتــــودههــــمزمــــخبر

)همان،ص16(

ترصیعکاملوموازنهدراینمنظومهازانواعرایجاستو

درسراسرکتابدیدهمیشود.

ازرقی هروی  ه. قبل از 465ق/

بنابهتحقیقعالمهقزوینیوفاتازرقیرابایدپیشاز

465قبهحسابآورد)عروضیسمرقندی،چهارمقاله،ص218-217

تعلیقات(؛بنابراینویازشاعراناوایلنیمۀدومقرنپنجماست.

صنایعلفظیدرشعرازرقیچندانجلوهایندارند.به

عبارتدیگر،هیچکدامازصنایعلفظیرانمیتوانازویژگیهای

شعرازرقیدانست.ویهرجاالزمدانستهاینصنایعرابهکار

گرفتهودرشعرخودآوردهاست.صنایعیمانندموازنه،ترصیع،

تصدیروتوشیحالبتهدردیوان ازرقیوجوددارد،امااندک


ً
درسراسردیواناوتنهاپنجقصیدهتماما

ًً
استوکمیاب.مثال

یااکثرابیاتآنهاباصنعتموازنهآرایشیافتهاست)←ازرقی

78،54،23،11،1:1336(.صنعتترصیعدرشعرازرقیمانند

غالبشاعراناینعصردرآمیختهاستباموازنه.

قطران تبریزی  ه. پس از 465ق/

به پنجم قرن قصیدهسرای شاعران میان در تبریزی قطران

صنعتگریمعروفبودهاستوشعراوبهواسطۀتوجهشدید

بهصنایعبدیعیازتازگیوروحشاعرانهتاحدیخالیمانده

است.نهتحرکوتنوعشعرمنوچهریراداردونهسادگیو

روانیشعرفرخیرا،اماردپایعنصریرادردیواناومیتوان

پیداکرد.انسقطرانبادیوان منجیکنشانمیدهدکهویبه

صنعتگریتوجهخاصداشتهاست)ناصرخسرو،سفرنامه،ص

71(.دولتشاهسمرقندیقطرانرادرعلمشعرماهرمیداندواز

قولرشیدالدینوطواطمیگویدکهحکیمقطراندرشاعری

استادمسلماست،اماازراهعلم،نهازراهطبع1.

بدیعدردیوانقطرانجلوهایبارزدارد.ازصنایعلفظی

آنچهدردیوان قطرانبیشازهمهباآنبرخوردمیکنیمترصیع،

موازنهوتجنیساست.ترصیعوموازنهزمینۀاصلیشعراو،

درهشتاددرصد
ً
تقریبا راتشکیلمیدهند. خاصهقصاید

قصایدقطرانموازنهوجوددارد،گاهدرسراسرقصیدهوگاهدر

جایجایآن.اینفراوانیموازنه،البتهدرقصایدقطراننوعی

یکنواختیبهشعراودادهوحرکتوجنبشوتنوعراازآن

گرفتهاست.شعرقطرانراازاینجهتمیتوانتکاملیافتۀ

را او باید لحاظ این از و دانست فرخی و عنصری شعر

میراثخوارآندوشاعربهشمارآوریم.

منابع

ابـناثیـر،ضیاءالدین،المثل السـایر فی ادب الکاتب و الشـاعر،

چاپسنگی،1282ق.

ابـناثیـر،ضیاءالدیـن،الجامع         الکبیـر فـی صناعـة المنظـوم من 

1.»رشیدوطواطمیگویدکهمندرروزگارخودقطرانرادرشاعریمسلممیدارم

وباقیراشاعرمیدانمازراهطبع،نهازراهعلم«)دولتشاه،دولتشاه،ص67(.
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کالم المنثـور،تحقیـقمصطفـیجـواد،جمیـلسـعید،مطبعه

الجمعالعلمیالعراقی،1956ق.

ازرقـی،دیـوان،بـهتصحیـحومقابلـهومقدمـۀسـعیدنفیسـی،

تهران:زوار،1336ش.

تفتازانی،المطول،بهامشـهحاشـیهالسـیدمیرشـریف،قـم:مکتبة

الداوری،1409ق.

خطیـبقزوینـی،جاللالدیـنمحمـد،التلخیـص فـی علـوم 

البالغـه،ضبطـهوشـرحهعبدالرحمـنالبرقوقـی،دارالفکـر

العربی،1904ق.

دقیقـی،ابومنصـورمحمد،دیـوان،بهاهتماممحمدجوادشـریعت،

تهران:اساطیر،1373ق.

دولتشـاهسـمرقندی،تذکره         الشـعراء،بـهاهتمـامادواردبـراون،

تهران:اساطیر،1382ق.

رادویانـی،محمـدبـنعمـر،ترجمان         البالغـه،بـهاهتمـاماحمـد

آتـش،بـهکوشـشتوفیـقه.سـبحانیواسـماعیلحاکمـی،

تهران:انجمنآثارومفاخرفرهنگی،1380ش.

سـوزنیسـمرقندی،دیـوان،تصحیـحناصرالدیـنشاهحسـینی،

چاپاول،تهران:امیرکبیر،1338ش.

شـمسقیـسرازی،محمـد،المعجم فـی معاییر اشـعار العجم،

بـهتصحیـحمحمدبـنعبدالوهـابقزوینیوتصحیـحمجدد

مـدرسرضـوی،بـهکوشـشسـیروسشمیسـا،تهـران:علم،

1388ش.

عروضـیسـمرقندی،احمـدبـنعمـر،چهارمقالـه،بـهسـعیو

اهتمـاممحمدقزوینی،بهکوشـشمحمـدمعین،تهـران:زوار،

1333ش.

العسـکری،ابوهـالل،الصناعتین،مصححمحمدامیـنالخانجی،

القاهره،1319ق.

العلـوی،یحیـیبنحمـزه،الطـراز المتضمـن ألسـرار البالغه و 

علوم حقایق االعجاز،مصر:دارالکتبالخدیویه،1332ق.

عوفـی،محمـد،لباب         االلبـاب،ازرویتصحیـحادواردبـراونو

عالمـهقزوینـیبـهکوشـشسـعیدنفیسـی،تهـران:پیامبـر،

1389ش.

فخرالدیـنگرگانـی،ویـس و رامیـن،بـهاهتمـاممحمدجعفـر

محجوب،تهران:نشراندیشه،1337ش.

فردوسـی،ابوالقاسـم،شـاهنامه،بهکوشـشجـاللخالقیمطلق،

تهران:مرکزدایرةالمعارفبزرگاسالمی،1386ش.

قطـرانتبریـزی،دیـوان،ازروینسـخهآقـامحمـدنخجوانـی،به

خـزر، مطبوعاتـی مؤسسـه تهـران: آهـی، حسـین اهتمـام

1362ش.

القیروانی،ابنرشـیق،العمده فی محاسـن الشـعر و آدابه و نقده،

حققـهوفصلهوعلقحواشـیهمحمدمحییالدیـنعبدالحمید،

بیروت:دارالجیل،1401ق.

فـی  بدایع         االفـکار  واعـظ، حسـین سـبزواری، کاشـفی

صنایع         االشـعار،ویراسـتهوگـزاردۀمیرجاللالدیـنکـزازی،

تهران:نشرمرکز،1369ش.

گرکانـی،محمدحسـین،ابدع         البدایع،بهاهتمامحسـینجعفری،

تبریز:احرار،1377ش.

منوچهـریدامغانـی،دیوان،بهکوشـشمحمددبیرسـیاقی،تهران:

زوار،1356ش.

تهـران:قطـره، سـفرنامه،شـرحجعفـرشـعار، ناصرخسـرو،

1371ش.

نظامـی،الیاسبنیوسـف،مخزن         االسـرار،باتصحیحوحواشـی

حسـنوحیددسـتگردی،بهکوشـشسـعیدحمیدیـان،تهران:

قطره،1380ش.

نظامـی،الیـاسبـنیوسـف،خسـرو و شـیرین،بـاتصحیـحو

حواشـیحسـنوحیددسـتگردی،بهکوششسـعیدحمیدیان،

تهران:قطره،1386ش.

وطـواط،رشـیدالدینعمـر،حدایق         السـحر فـی دقایق         الشـعر،به

تصحیـحواهتمـامعبـاساقبـالآشـتیانی،تهـران:طهـوریو

سنایی،1362ش.


