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 :چکیده

ده درج ش بیاغلب صنایع و فنون اد هادر آن ند وشمار بان فارسی بزترین قصاید ی از هنریقصاید فن  

محسوب  بیفنون اد ماندگارهای از گنجینه ،است. این قصاید ضمن نمود هنر شعری شاعران

و ایجاد رغبت رقابت و در  بیگسترش فنون اد ،خاصهایی از طریق این قصاید در زمان؛ شوندمی

و سپس پیروان آنها  بیر شده است. سهم پیشروان این فنون ادس  می ،بینتیجه حفظ و ترویج فنون اد

گذشته بیفنون ادهای در آفرینش این هنر زبانی و شعری بر کسی پوشیده نیست. چنانچه به کتاب

ل و تطبیق کمتر ا از حیث تحو  ام   اندشده از این قصاید بر گرفته ،شعریهای اغلب نمونه ،توجه شود

. این تواند به غنای بیشتر ادبی منجر شودعی که میتحقیق و تتب   .شده استبه این قصاید پرداخته 

ی بن نور را مورد سلمان ساوجی و حافظ عل ،رو و پیروپردازان پیشکوشد که از میان قصیدهمیمقاله 

 تطبیق نماید.  و کیفی یم  را از حیث ک هاآن و دو قصیده پر فن   بررسی قرار دهد

 

 فظ علی بن نور ا، قصاید مصنوع، زحاف، بحر، سلمان ساوجی، ح: فنون ادبیکلیدیکلمات 
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 : مقدمه

ی گونه ی بدیعی و عروضی دوران خود اند که در سرایش آنها شاعر دانشهاای از قصاید بودهقصاید فن 

به  – و دوایر عروضای از صناعات ادبی و اوزان گونه قصاید مجموعهگرفته است؛ در اینکار میرا ب

ف
 
فگنجانده میشده است؛  -تکل

 
شاعر در خلق چنین قصایدی موجب شده است این اشعار از  تکل

مفاهیم بلند شاعرانه تهی باشند و قصاید مصنوع بیشتر ارزش بدیعی و عروضی داشته باشند تا 

 معنایی و محتوایی.

دیل در ببیهای صیفتوده است. وجود آمب ادبیات عرب زبان و در ، نخستین باریفن  های قصیده 

را به خلق آثار بدیع و عرب ان شاعر  ان،تازی از همانندموضوعات گوناگون و رقابت شاعرانه در پیش

ت و نهادن صناعات هنر به صورت و صنع نپرداخت در این قصایدمهم  ی سوق داده است. مسألۀفن  

جلوۀ کالم هنری را در  نثر نیز ةدر حوز  .بوده است -اندیافتهی که عنوان مصنوع و فن  - شعر در قصیده

 پرداز تقلید شد ی از سوی نویسندگان پارسیقصاید فن   ( نیز مانندgenre؛ این نوع )یابیممی مقامات 

ی در زبان فارسی از سرودن قصاید فن  حال هرب یروی از زبان وادب عرب آفریده شد؛آثار فراوانی به پو 

ف و متفاوت از گذشته ظهور که نظم و نثر هر زمانی ؛شودمیاواخر قرن ششم آغاز 
 
دو در قالب تکل

دانیم در اواخر قرن ششم توجه به ساختن اشعار مصنوع میچنانکه »نویسد: میمرحوم صفا یابند. می

 قصا
ً
 -یافت و بعضی از شاعران عالوه بر توجه به ایراد صنایع  عشیو  ،دی همراه با صنایعیو مخصوصا

شروع به ساختن  -و التزامات دشوار و امثال اینهاها ، ایهامخاصه انواع تشبیهات ، استعارات، مجازها

، 8، ج صفا.« )گوناگون علی الخصوص صنایع لفظی باشدهای قصایدی نمودند که مشتمل بر صنعت

 ( 883، ص 1بخش 

شود که میی است و ارزش آنها زمانی هویدا و فن  بیاز امثال صنایع اد غنیی ااین قصاید خود گنجینه

  که ساختۀ ییهاشود و مثالاین قصاید  بیفنون اد عی دربررسی جام
 

ی پردازان فن  ق قصیدهذهن خال

د  در این قصاید. گردداستخراج  ،است
 
در خلق  ،ت شاعریبرای نشان دادن قدرت و قو   –شاعران مقل

ن از گذشتگاتر که خود را برتر و قوی اندهمواره بر آن بوده ،با تقلید از گذشتگان -قصاید بدیعی

و  یم  و از حیث ک فریدندمیا یبیشتر بیفنون اد ،های مختلف این فن  اینان همواره در گونه نمایند؛

 2124و  181)مراجعه شود به نسخه خطی شماره  گرفتندمیبیات نیز از گذشتگان سبقت گسترش ا

 .مجلس(

 سلمان ساوجی و حافظ علی بن نور؟ قصیدة  مقایسه و مطالعۀچرا 

او در روزگار وی مشهور  «االسحار دایع  ب  » آید و قصیدۀشمار میفن بدان اصلی این سلمان از استا 

 یم  و پس از آن فراوان مورد تقلید قرار گرفته است و از سویی حافظ علی بن نور از حیث کبوده است 

ود که در قصیدۀ خه آنمطرح در این فن دارد. خاص   ةپرکارترین شاعر در این فن بوده است و سه قصید

 (94 :1832 وفایی،است. ) را سرودهی این قصاید فن   سلمان ساوجی ۀاست که به روی   تصریح کرده
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این دو تن دو قصیده از  بررسی ،از مقتدایان تازیپیشدان در بنابراین با عنایت به انگیزۀ اصلی مقل

لی بن نور توانسته زیر مشخص خواهد نمود که آیا حافظ عهای و کیفی و پاسخ به پرسش یم  ک در ابعاد

؟ و اگر یک از فنوناست در این فن به استاد خود نزدیک شود یا خیر؟ اگر چنین بوده است در کدام

این  اجمالی هایپرسشلذا ؟ است یک از صنایع ادبیکدامدر  ،ی بوده استاماندگیکوتاهی و پس

  خواهد بود از:موجود عبارت  بیتحقیق جهت تطبیق و سپس توصیف فنون اد

 و ابیات مستخرج در دو قصیده چگونه است؟  ی اصلیبیات و بندهات اکمی  . 1

 یک بیشتر و برتر افتاده است؟ سهم کدامبیدر صنایع اد. 2

 دو چگونه است؟  آندر بخش مربوط به بحور عروضی و زحافات شعری جایگاه . 8

چگونه  هاویژگیهای زبانی آنو یا ؟ نمایدمیتر یک قویسهم کدام آفرینیسازی و تصویر از حیث ترکیب. 9

 است؟ 

یبهاز آفرینش چه بوده است؟ و آنها قصاید آن دو چه محتوا و مضمونی دارند؟ و هدف . 5
 
 طورکل

  انجامد، کدام مواردند؟میبرخی توصیفات دیگر که به شناخت آن دو و جایگاهشان در این فن 

بدایع االسحار فی » ۀخلق قصید هند که بدانمیرا نخستین شاعری  «1مطرزیمیقوا»در ادب فارسی 

ت گمارد. بعد از وی «صنایع االشعار سنج قرن هفتم یعنی شاعر نکته  در مدح قزل ارسالن هم 

سرود و در قبال آن هفت خروار ابریشم از  3در مدح صدرالماستریای قصیده «2ذوالفقار شروانی»

یگر قصاید فنی بهره مند از توشیحات شروانی چون د ۀقصید ،رسم صله دریافت داشتخود ب حممدو 

بیات مستخرج از متن اصلی قصیده بود. پس از ذوالفقار ایر ششگانه و زحافات گوناگون و او دو 

در سن جوانی یعنی بیست  «4سلمان ساوجی»قرن هشتم  سرایغزل وپرداز شروانی ، شاعر قصیده

متفاوت و سرآمد ای ا خلق قصیدهلذا ب ؛و شش سالگی بر آن شد تا قدرت و تفوق خود را بنماید

و بیشتری را بیافریند بیاو کوشید تا در قصیدۀ خود فنون اد ؛نسبت به گذشتگان راه نوی را گشود

درویش »به تقلید و پیروی از خود کشاند یکی از این مقلدان  مقتدای پسینیان گردد و آنان را

 ستاد و پیشرو خود نزدیک گردد. از شاعران قرن نهم است که البته نتوانست به ا «منصوری
                                                           

از گنجی ملقب به قوام الدین و مکنی به ابوالفضایل و موصوف به استاد الشعرا؛ از سخنوران نامی  1 محمد یا احمد خب 

 عمو یا عموزاده نظامی گنجوی است. )به نقل از لغت نامه(قرن ششم هجری و برادر یا 
الدین ذوالفقار شروانی )شیروانی(: سیدی است فاضل و کامل و معاصر حکیم خاقانی شروانی و فلکی شروانی و جمال 2

و سلمان از  اند مانند اهلیاصفهانی .... در قواعد صنایع و بدایع شعری استاد و مخترع بوده و شعرائی که بعد از او آمده

 )به نقل از لغت نامه(هـ . ق . و قبرش در سرخاب است.  924اند . وفاتش در سنة او تتبع کرده
 خاقانی و ذوالفقار و فلکی شروانی.  ۀصدرالماستری : وزیر شروانشاه در دور  3
جالیریه ساخته است سلمان ساوجی: از شاعران بنام قرن هشتم که قصاید زیبا و استوار خود را بیشتر در مدح خاندان  4

 او معاصر حافظ است و شیوة سخن پردازی او بر انواع ایهام استوار شده است. 
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با شوقی که در خلق قصاید بدیعی، یافته بود سه قصیده با ذکر  «1حافظ علی بن نور»در قرن دهم 

گشاید و سلمان را حضرت میزبان تمجید  ،قصیده ۀسلمان ساوجی آفرید وی در مقدم ۀتقلید از روی  

( همچنین پس از حافظ علی بن نور 11: 1832وفایی، خواند )میالمتبحرین  ةالمتأخرین و زبد ةقدو

بدیعی خود  ۀنماید او نیز در آغاز قصیدمینیز دو قصیدۀ ممتاز در این صنعت خلق  «2اهلی شیرازی»

بعد از فراغ مطالعه مشاهدۀ صنایع و بدایع »گوید: می ،در قصاید فنی پرداخته به جایگاه بلند سلمان

فخر الشعرا خواجه جالل الحق و الدین سلمان م ،قصیدۀ مصنوع که رقم زده ملک لطایف شعار

( نتیجه آنکه 225 :1899 ،)دیوان اهلی شیرازی..ساوجی است الحق هر بیت آن بحری گوهر است.

افزون بر شاعران مذکور  ؛اندع از سلمان ساوجی به خلق این آثار بدیعی پرداختهاغلب شاعران به تتب  

الدین الدین سمرقندی، فرید(، جمال7جاجرمی)قرن ، بدرالدین (7)قرن هرویمیاما

ری از خویش به یادگار که در این عرصه آثااند شاعرانی ۀنیز از جمل سراجی سگزیو ( 7)قرن احول

 اند. نهاده

 :دو قصیدهمحتوای 

موضوعاتی چون توصیف روی و موی و گیسوی مشکین و  شامل ول است تغز   ،آغاز قصیدۀ سلمان

 دعوت به نشاط و شادمانی در ال و قامت و خزلف و لعل و 
ً
غم هجران و شوق دیدار محبوب و نهایتا

  بیان باقصیده . در بند سی و چهار استفصل بهار 
 
 ص با ابیات زیرین: بیت تخل

ــاد بهــار اســت روح بخــش چ ــه ب ـــاگــر ن   راـــــــ

 رـوای نســیم را بــه عبیــــــــــی اســت هـــــهتشب  

 وانـــــار بخـت جـــــــیمشـیر کلـک فلـک دست

 

ـــار  ــــان آث ــــن ز جــــــ ـــر او چـمـــ ـــذیرد ازاث  پ

 مگر که کرد به خاک پـای جنـاب خواجـه گـذار

  وزیــر راســت سخـــن عــــــــالی فلــک مقـــــدار

 (29: 1832)وفایی، 

 اعـتبـه اطتظهار دین و دولت به قـدرت و اس، تیغ، قلم؛ سلمان در این بخش رسدمیبه مدح ممدوح 

و کـرم و بخشـش و بسـیاری از  - کـه آب شـکر بـرده -ممدوح  و همچنین سخنوری دشمنان واداشتن

و توصیف  را بهستاید و تمام ابیات دوایر ششگانه می او را دهد ومیصفات دیگر را به ممدوح خود نسبت 

                                                           
بن نور: امیر علیشیر نوایی در مجالس النفائس گفته است: وی ولد موالنا نور است که میر ذکر لطائف او حافظ علی 1

او را در معنی وع خواجه سلمان را بارها جواب گفته و خوش طبعان نظیران است. و قصاید مصنالواقع که از بیکرده. فی

م می
 
 به نقل از لغت نامه( دارند. )مسل

اهلی شیرازی: از شاعران معاصر با شاه اسماعیل و شاه طهماسب صفوی بوده است و مؤلف آتشکده آذر در بارة او  2

و در فنون شعر در کمال مهارت است. قصاید میگوید: موالنا اهلی سرآمد فضالی زمان و سردفتر فصحای سخندان 

مصنوع در مقابل سید ذوالفقار شیروانی و خواجه سلمان ساوجی در مدح امیر علیشیر نوائی گفته و به از هر دو گفته 

 است.
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ی بـر ممـدوح آمده از توشـیح اوایـل قصـیده در دعـاسه بیتی بر  ةدر نخستین قطعکشاند مدح وزیر می

 :میسراید

 ارد ملکــت جــم در نگــینو دــــــخــاتم حکــم ت

ـــمه ــوان ر ــ ـــاب عن ـــد طغــ ــور ازلــ  رای منش

 

ـد بـاد و هسـت
 
 بر نگـین خاتمـت مهـــــر مخل

 نام و القاب غیاث الـدین محمـد بـاد و هسـت

 ( 91: 1832)وفایی، 

به  تدر پرداخ شده است، سروده سلمان این قصیده از یدلقکه به تحافظ علی بن نور  ةقصید

توصیف روی و موی و قامت و زلف و بالی  ،ابتدای قصیده مانند سلمان ت.سموضوعات نیز پیرو ا

 ابیات زیر:  درکرد نام ممدوح ، با یاد نه قصیدهدارد و از بند چهل و  هجر و شوق دیدار را

ــنم ــرح ک ــه ش ــون وگرن ــن خ ــور مک ــم ز ج  دل

 لطیــف خلــق و حســن طبــع شــاه اســماعیل

 

 بــه شــــاه روی زمــین خســرو فلــک مقــدار

 ـــــــر دیـــن پادشـــاه ذی االعشـــاردلیـــل رهب

 ( 39: 1832)وفایی، 

گری دین، داشتن آتش قهر در برابر دشمنان و د و صفات ممدوح خود را شامل یاریگرایمیبه مدح 

شکارگری آنان و سروری عسکر اسالم و قمع و قلع لشکر اشرار و احسان و محبت و نیکوکاری به 

ت و  همانند سلمان ساوجی مصراعدقی او .داند، میخاطر آنان رعایت رعی 
ً
ه های قا مستخرج از دوایر ست 

استواری کالم سلمان  نشان خواهد داد که مقایسه دح ممدوح اختصاص داده است. البتهرا به م

 قصیده با بسی بیش از حافظ علی بن نور استمختلف های ساوجی در تصویر آفرینی در بخش
ً
. نهایتا

 یابد: یمه به ممدوح پایان این بند در توج  

ــ ــم ک ــای کالم ــی بن ــع هزه ــو رفی ــت از ت  گش

 عیشـــی رادعاســـت  ن بــرـمـــدار سخـــ شــها

 

ـــــایۀ ــــید پــــ ار رس ــــد دو  ــــه گنب ــــعرم ب  ش

 چــرا کــه دیــده و اقبــال و دولــت تــو مــدار

 (45)همان: 

 :زبانیهای ویژگی

زدایانه و خروج و  ییآشناهای . ترکیباست ی پیوند تخیل و احساس در هنر شعرزبان عنصر اصل

نماید میآن را از صورت موسوم و معمول خارج  ،زبانی ةحرکت واژگانی از قرارگاه اصلی در زنجیر 

شعر منتسب دارد که از آن  از زبان وهایی ر را به ویژگیعممکن است شااین اتفاق  سازد.هنری و برتر می

ساوجی ان سلم مصنوعشود. در کنار بررسی خصایص گوناگون قصیدۀ می تعبیربه سبک و زبان شاعر 

ود این مطلب که جهت نمبررسی ویژگیهای زبانی نیز ب ،عنوان پیروبن نور بعنوان پیشرو و حافظ علیب

سزاوار خود نزدیک شود یا برتر قرار گیرد؟ عنوان پیرو توانسته است به استاد چه میزان حافظ ب

 نماید. می

قصاید  در اشعار دو شاعربه یک بند نخست  فقط  -چون موضوع اصلی نیست  – جهت عدم اطالهب

 شود: میپرداخته  مورد تحقیق
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 بند نخست قصیدۀ سلمان: 

 اروای جنت کویت ببیخت مشک تتـــــه  ای صفوت رویت بریخت آب بهارــــصف

 ارـــــب دار ـــگل از حیاء رخت جاودان نی                    ای تو گلستان داردـــــــــاگر خبر ز صف

 صفای صفوت رویت صفات گلستان دارد

ت کویت حیات ج هوای  اودان داردـــجن 

 (19:  1832)وفایی، 

 حافظ علی بن نور:  ۀبند نخست قصید

 مقداربیوقت بالست ــعذاب محنت ش  دار ــدلای شراب شربت ذوقت شفاست

 ارــــرا غم تو به دل ناگهان دارد بــــم  ان ز تو اندوه جاودان داردــــاز آنکه ج

 داردشراب شربت ذوقت شفای جاودان 

 ذاب محنت شوقت بالی ناگهان داردـع

 (94 :) همان

 دو قصیده عبارت است از: ةترکیبات مهم و شاعران

 حافظ      سلمان         

 شراب شربت ذوقت     صفای صفوت رویت 

 عذاب محنت شوقت     وای جنت کویت ــه

 یتصویری و صافی به رو، نسبت صفا و روشن و استروان و شاعرانه  بیتناسب صفوت رو با صفا تناس

ا نسبت شربت ذوق و شراب به نوعی حشو  و مرسوم است زیبا با مضامین دیگر  ،نماید. این نسبتمیام 

 .ستتناسب ابینیز  بیت 

ت کوی ممدوح را به جن  و در مصراع دوم سلمان همانند مصراع نخست به تشبیه تفضیل نظر دارد 

در مصراع دوم علی بن نور نهد. حافظ میمشک تتار  سازد و هوای خوش آن را برتر ازمیتشبیه 

 در  زا،خواند و محنتمیشوق به ممدوح را عذاب آور  تناسب با مصراع نخستینبی
ً
چیزی که معموال

 نمود آمده است.  به  شوق کمتر

ه ستترازو دو مصراع سلمان چون دو کفة  بودن روی ممدوح ترزیبا :دهدمیو مشخصی  که پیام موج 

شعر که در مصراع اول با دوم در حالی .مشک تتار نسبت به بودن کوی وی تربهار و خوشبو نسبت به

 پدیدار نیست.  ،معنا ایو پیوند زنجیره این تناسب وجود نداردحافظ علی بن نور 

ه و ب شوددیده می علی بن نورچنین عدم پیوند معنایی و واژگانی در شعر حافظ ابیات دوم همدر 

. حافظ دو واژه در ترکیب بیت اول و دوم آشکار است ی و معنایی در شعر سلماناستواری زبانکس ع

تواند دو نقش نحوی داشته میدر بیت نخست   «مقداربی» ؛کندمیآورده است که زبان شاعر را سست 

  در زبان فارسی ؛یا مناداب اصفت برای عذ :دو معنی باباشد 
ً
رود و بکار می از فعل یشصفت پ معموال
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در این بیت موهم معنایی ن پس از فعل هر چند هنجار گریزی نحوی ایجاد کرده است، آوردن آ

صفتی نیز دو  در نقش « مقداربی»شود که با هدف شعر )مدح( سازگار نیست؛ افزون بر این متضاد می

  معنی دارد: یکی به معنی زیاد است و غیر قابل شمارش و دیگری به معنی کم و ناچیز.

در پیوند با مصراع  ،ست که از حیث زبانیایسختهشاعرانه و ناغیر  بیترکی« بار»ز واژۀ در بیت بعدی نی

رسد برای امالء وزن است و مینظر نیز ب «ناگهان» ةیابد و همچنین آوردن واژمیای تعابیر چندگانه

 با بیت ندارد. بیپیوند معنایی مناس

ر از حافظ علی بن نور است و علی بن نور تتر و پرداختهنتیجه آنکه زبان شعری سلمان شاعرانه

 نتوانسته است خود را به استاد نزدیک سازد. 

 :تعداد ابیات و بندهای قصاید

ه و مصرع دوایر  شش آن بر بیت است و افزون 143تعداد کل ابیات قصیدۀ سلمان ساوجی ست 

 حشو و توشیح دارد.  زهمچنین بیست بیت مستخرج ا

ا تعداد ابیات قصیدۀ ح بیشتر از سلمان ساوجی است. قصیدۀ حافظ متشکل از علی بن نور افظ ام 

نیز برای مستخرج است و شش مصراع  815کل ابیات قصیده و بند یک تا هشت بیتی است  28

ه دارد. چنانکه    بیشتر نماید تعداد ابیات حافظ یک سوممیدوایر ست 
ً
از اشعار سلمان است. تقریبا

 بتوشیح و حشو مصاریع دار ابیات حاصل از  ،چهل بیت نیز
ً
جهت سهو د که در پایان قصیده احتماال

  مجلس شورای اسالمی( 2124ره خطی شما ) مراجعه به نسخة کاتب آورده نشده است.

 :فنون شعری در دو قصیده 

این بخش بهمراه بحور عروضی بعنوان دو است؛  مهمترین مبحث قصاید فنی بیبخش صناعات اد

زیر مشخص ای چنانکه در جدول مقایسه ؛گردندمحسوب میگونه اشعار اینعنصر اصلی در ساخت 

است. وی توانسته است  یشتربه سلمان ساوجی ب تاست سهم حافظ علی بن نور در این مورد نسب

 چهل صنعت شعری را 
ً
اغلب صناعات شعری را در قصیدۀ خود جای دهد و آنها را بیافریند. تقریبا

از مهمترین مباحث در فنون شعری است فنونی  و این چهل صنعتبیشتر از سلمان آورده است 

ه، لف و نچون:  ع، ارسال المثل یا مثلین، خیفا، رقطا، سوال و جواب ، مدح موج  مقابله، شر، ملم 

 ست که. از مباحث عمده در صناعات شعریو ... 3محتمل الضدین، لزوم یا ال یلزم ، تکرار،سحر حالل

آنکه چون اهلی شیرازی بیان دارد که در مواردی گوی بی - خود نش قصیدةحافظ علی بن نور با آفری

زیر را نمایش داده است. جدول  هنر خوده استخدام آنها پرداخته و ب - سبقت از سلمان ربوده است

نبود فن  ۀتیره به منزل طدهد. خمیدر دو قصیده را نشان  بیبکارگیری صناعات اد ،بصورت مقابله

 به معنی کاربست آن است. و ستاره  بیاد
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 جدول صناعات ادبی

 حافظ علی بن نور سلمان ساوجی نام صناعات ادبی

 * * ا تجنیس ترصیع ب

 * * ا اشتقاق ترصیع ب

 * * جنیس تام ت

 * * مراعات النظیر

 * * تجنیس ناقص 

 * * وب محج

 * * موازنه 

 * * تجنیس زاید 

 * * تجنیس مکرر

 * * تجنیس مرکب 

 * * ف تجنیس مطر  

 * * شبه اشتقاق 

 * * سجع متوازی 

ف   * * سجع مطر 

 * * تجنیس خط 

 - * سجع موازنه 

 * * مدح شبیه به ذم 

 - * موصول طرفین 

 * * ایهام 

 - * مصراع اول یک حرفی 

 * * مصراع دوم دو حرفی 

 * * مصراع سوم سه حرفی 

 * * مصراع چهارم چهار حرفی 

 * *  المنشارموصول کاسنان 

 * * تضمین مزدوج 

 * * تشبیه کنایت 

 * * تشبیه مشروط 



 

 

 

 

 

 

 885/مقایسۀ دو بدیعیه در ادب

 * * تشبیه مطلق 

 * * تشبیه تفضیل 

 * * تشبته اضمار 

 * * تشبته عکس 

 * * متضاد 

 * * حشو ملیح 

 * * مفرد اللغتین 

 - * ر نوع اول ردالعجزعلی الصد

 - * ر نوع دوم ردالعجزعلی الصد

 - * ر نوع سوم ردالعجزعلی الصد

 - * نوع چهارم ردالعجزعلی الصدر

 * * العارف  تجاهل

 * * حسن تخلص 

 * *  سیاقة االعداد

 * * استعاره 

 * * مقلوب بعض 

ح   * * مقلوب مجن 

 * * رقطا 

 * *  غراق الصفةا

 * * طرد و عکس 

 * * تنسیق الصفات 

 * * جمع المفرد 

 * * ل لیحسن تع

 - * تقسیم و تفریق 

 * * جمع و تفریق 

 * * تقسیم المفرد 

 * * جمع و تقسیم 

 * * جمع و تقسیم و تفریق 

 *  اقتباس 



 

 

 

 

 

 

 49بهار  -22شماره پی در پی  -شناسی نظم و نثر فارسیسبک/889

 

 * * لغز 

ا   * * معم 

 * * تفسیر 

 * * تفسیر جلی 

 - * اقتباس از حدیث 

 * - ع مضلع مرب  

 * - تجرید 

 * - مقابله 

 * - تعطیل 

 * - مقلوب کل 

 * - وی مقلوب مست

 * - التفات 

 * - جامع الحروف 

 * - لزوم ما ال یلزم

 * - تفریق المفرد 

 * - تفسیر خفی 

 * - حسن مقطع 

 * - ارسال المثل 

 * - ارسال المثلین 

 * * ذو بحرین 

 * - ن قافیتذو 

 * * سحر حالل 

 * - تکرار 

 * - تدارک 

 * - محتمل الضدین 

 * - نشر  لف و

ع   * - ملم 

 * - تعطف 

 * - خیفا 



 

 

 

 

 

 

 882/مقایسۀ دو بدیعیه در ادب

 * - سئوال و جواب 

 * - ب تعج  

 * - رفین موصول ط

 * - تقسیم 

 * - ه مدح موج  

 * - کالم جامع 

 :بحور عروضی در دو قصیده 

پردازیم. بحور عروضی در هر دو میبکار رفته در دو قصیده  4در این بخش به بررسی بحور عروضی

رای تنوع است. تمام بحور مشهور به همراه زحافات آنها در هر دو بکار گرفته شده است. قصیده دا

نوزده بحر است و در شعر حافظ علی بن نور تعداد بحور عروضی بکار رفته در قصیدۀ سلمان ساوجی 

 ایکه آن دو در جدول زیر قابل مشاهده است. نکتهند نیز همین تعداد است لیکن در دو مورد متفاوت

در سه بحر  ،ست که سلمان هنر بیشتری در آفرینش خوانش بیت مستخرجکه قابل ذکر است این

 عروضی و فنی یاد شده است با این عبارت: های متفاوت نموده است و آن بیت در اغلب کتاب

ــا ــو ح ــب ت ــؤلمیل ــو م ؤل ــط ت ـــخ ــهـــ  رکز الل

 

 شــب تــو حامــل کوکــب مــه تــو بــا خــط هالــه

 (14 :1832وفایی،)

 مخبون و هزج مثمن سالم و رمل مخب که آن
 

خواند. در قصیدۀ حـافظ توان میون را در سه بحر مجتث

سـت کـه ده اسـت. کمتـر شاعریعلی بن نور سه بحری نیامده است ولـی در دو جـا دو بحـری ذکـر شـ

باشد و این هنر به سلمان ساوجی باز بسته  افریند که قابل خوانش در سه بحره است بیتی را بیتوانست

ت و به همین جهت تنها این مثال بیتی است که در ایـن مـورد کتـب فنـی را موشـح نمـوده اسـت. اس

 جدول زیر نمایه بحور بکار رفته در دو قصیده است:)مراجعه شود به بدایع االفکار و ... ( 

 جدول بحور عروضی

 حافظ سلمان نام بحر

 * * هزج

 * * رجز 

 * * رمل 

 * * متقارب

 * * مضارع 

 * * سرح من

 مجت
 

 * *  ث
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 * * مقتضب 

 * * سریع 

 * * قریب 

 * * دارک مت

 * * کامل 

 * * فیف خ

 * * طویل 

 * * مدید

 * * بسیط 

 - * عکس طویل 

 * * وافر

 - * جدید 

 * - غریب 

 * - مشاکل 

 

 :زحافات شعری در دو قصیده 

مان ساوجی از ه حافظ نسبت به سلشود کمیقصیده مشخص دو زحافات مربوط به  ۀاز مقایس

 اغلب زحافات را در ابیات مزحافات بیشتری بهره
ً
ستخرج قصیده آورده است. مند است و تقریبا

 شودمیکه اغلب به اوزان پرکاربرد مربوط  - صورت پراکنده هجده زحاف از زحافات مشهور راسلمان ب

ا حافظ  - که برخی از  یدة خود جای داده استرقص درسی و یک زحاف علی بن نور آورده است ام 

ل را علی بن نور سه زحاف آورده شده است. حافظدیگران آنها کمتر در شعر 
 
در  مجحوف و ابتر ومرف

ندارد لیکن سیزده زحاف بیشتر از سلمان ساوجی در ساخت وزن و  مقایسه با قصیدۀ سلمان

در این بخش از استاد  بن نور علی بحرهای مستخرج ابیات استفاده کرده است. نتیجه آنکه حافظ

 ،در اکثر خصایص فنی قصیده« بدایع االسحار»سلمان نیز در ساخت قصیدۀ  ؛خود پیشتاز است

ت از مقدم خود ربوده قحافظ از این حیث گوی سب خود پیشتازی داشته است نسبت به گذشتگان 

 است. 

 جدول زحافات دو قصیده

 حافظ سلمان نام زحاف

 * * مطوی 
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 * * قوف مو

 * * ون مخب

 * * مسبغ

 * * ب اخر

 * * مکشوف 

 * * محذوف 

 * * صور مق

 * - اثرم 

 * - طوف مق

 * - ص اعق

 * -  منقوض

 * - معصوب 

 * - مخزول 

 
 

 * - احذ

 * - طوع مق

 * - وع مرف

 * * بوض مق

 * *  منحور

 * * مجدوع 

 * * اصلم 

 * * ازل 

 * - اثلم 

 * - اشتر 

 * - مخلوع 

 * * مشکول 

 * - اخرم 

 * - قوص مو

 - - اهتم 

 - - معقول 
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 - - جم  ا

 - * مجحوف 

 - * ابتر 

ل 
 
 - * مرف

 

 :علی بن نورسلمان و حافظ  قصاید توشیح و حشو مصاریع

شعری استخراج نموده  ةآنها سه قطع 11خود و همچنین از حشو ةمصاریع قصید 11سلمان از توشیح

 مضمون این قطعه  ع ساخته شده است سه بیت دارد؛نخست که از توشیح مصاری ة: قطعاست

و استادانه در مصراع آخر قطعه با آوردن نام ممدوح خود یعنی  اوستممدوح در حق  و دعا مدحی

 نماید: میغیاث الدین محمد هنر شعری خود را بیشتر 

ـــمه ـــر عنـــ ــور ازلـــــ ــرای منش ــد طغ  وان اب

 

 لقاب غیاث الـدین محمـد بـاد و هسـتنام و ا

 ( 92)وفایی : 

نموده و کل قطعه خالی از  استخراجحشو مصاریع بدست داده است هشت بیت از دوم که  ۀدر قطع

ی این قطعه نیزمدح ممدوح و ستایش بخشش و نیرومندی او ؛است «الف»
 
در تقویت  محتوای کل

جز بیت نه که  ،ه بیت داردن   ،برخاسته است سوم نیز که از حشو مصاریع ۀقطع ؛است شرع و مملکت

 مذکور نیز مدح غیاث الدین ةتوصیف قطعه است تمام ابیات خالی از نقطه است و محتوای کلی قطع

 : از ستمذکور عبارت ۀاست. بیت پایانی قطع محمد

 الی از نقــــطهســــت ایــــن ابیــــات خــــــ
 

 

 غیــــر ســــلمان کــــس نگویــــد ایــــن نمــــط

تری نسبت به سلمان خاصعنایت  ،تخراج بیت از توشیح و حشو مصاریعنیز به اسعلی بن نور حافظ 

توشیح مصراع به توشیح مصراع نخست بلکه به نه تنها علی بن نور زیرا حافظ ساوجی داشته است 

به جهت طوالنی  ؛پرداخته است اولهای به مصراعفقط سلمان  کهدر حالیداشته است  توجهدوم نیز 

زیادتر از سلمان ساوجی است. متأسفانه آن مستخرج  هایبیت بن نور،ة حافظ علیقصید بودن ابیات

های قصیده نیامده است لیکن بیت نخست آن چنین ابیات مستخرج از توشیحخطی ی هادر نسخه

 است:

ـــــت ـــــک و مل ـــــهریار مل ـــــالم ش ـــــاه ع  ش

 

 خســـــرو والـــــی نســـــباو آنکــــه هســـــت 

 )تنظیم نگارنده(

 :دوایر سّته

 بحر هزج، رجز و رمل تشکیل یافته است( )که از سه دایرة مجتلبه -1

برگرفته از دو  «پایاندلت خوش باد از احسان به » با مصرععلی بن نور دایرۀ مجتلبه در شعر حافظ 

بحرهای مستخرج از مصراع فوق در سه بحر هزج مسدس محذوف و رمل مسدس  است. وبیت 
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ا مصراع مستخرج از ش استآمده ف ومحذوف و رجز مسدس محذ مرا شد » ازعر سلمان عبارت ام 

ج مثمن سالم و رجز مثمن سالم ز که بحور مستخرج از آن هاست « یوانو زینت دمدحت جاه تو زیب 

 در سالم و محذوف و مثمن و  بحر دو مصرعهیچ اختالفی در دو من سالم است. و رمل مث
 
نیست اال

 مسدس.

  )مرکب از سه بحر طویل، مدید و بسیط( مختلفه ةدایر  -2

که چهار بحر طویل است  «عجب باشدمرا اگر به تو رغبت نباشد »: ازمستخرج سلمان عبارت  صراعم

ا  علی بن نور  قصیدۀ حافظ در و مدید و بسیط و عکس طویل از آن بدون زحاف بدست آمده است ام 

بحر طویل و بحر  است که از آن« کران داریدر جهانداری کرم بی امان»از مصراع مستخرج عبارت 

از دایرۀ مختلفه بحر  علی بن نور شود حافظمی. چنانکه دیده بدست آمده است بسیط و بحر مدید

 جایی ندارد.  علی بن نور بلند حافظ ۀعکس طویل را بدست نداده است. البته این بحر در قصید

)که از شش بحر سریع، منسرح، مقتضب، مضارع، مجتث و خفیف تشکیل  دایرۀ مشتبهه -3

 یافته است( 

ملک تو را شد ز عدل »مصراعی مستخرج است با این عبارت  ،در قصیدۀ سلمان از تنها بیت آمده

ث را استخراج نموده ، مقتضب و مجتچهار بحر منسرح، مضارع ،مصراعو از این « جاه تو را شد ز بذل

: بارتاستخراج نموده است با این ع نیز از دو بیت آمده مصراعیعلی بن نور است. در قصیدۀ حافظ 

تث را جح، مضارع ، مقتضب و مو همان چهار بحر منسر « را شد غالم مهر تو را شد مطیع چرخ تو»

  بنابراین هیچ اختالفی از این حیث ندارند. همانند سلمان با زحاف بدست داده است.

4-  
ّ

اخفش بن احمد تنها بحر متقارب است و بنا به قول ابوالحسن )به نظر خلیل هدایرۀ متفق

 باشد( حر متقارب و متدارک میدو ب

ر جهان»عی را با عبارت امصر  ،بیت یک سلمان از آورده است و دو بحر « تو را شد به دولت مسخ 

 صورت کامل بدون زحاف بدست داده است در شعر حافظرب مسدس سالم و بحر متدارک را بمتقا

آورده است. و بحر « و دولت وفاداری از بخت»، مصراعی با عبارت از دو بیت آورده شده علی بن نور

متقارب مسدس سالم و بحر متدارک مسدس سالم را بدست داده است. تفاوت این با سلمان تنها در 

 مسدس و مثمن بودن متدارک است. 

و مشاکل ازاین دایره استخراج  وسریع وجدید وقریب خفیف پنج بحر)دایرۀ منتزعه  -5

  است آن را منتزعه گفته اند( آن از دیگر بحور هایشودچون انتزاع بحرمی

رده است و استخراج ک« من نه سزایم به سخن در ثنات»با عبارت  یمصراع ،سلمان از یک بیت خود

 ۀاز دو بیت سرود علی بن نور حافظ ؛زحاف بدست داده است سه بحر سریع و جدید و خفیف را با

کرده و دو بحر بیشتر از سلمان استخراج « زد سر از اعدا به دم تیغ شاه»خود مصراعی با عبارت 
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بدست داده است یعنی عالوه بر سه بحر سریع و خفیف و جدید بحرهای مشاکل و قریب را نیز از آن 

 استخراج کرده است. 

 )از دو بحر وافر و کامل تشکیل یافته است( تلفه ؤدایرۀ م -6

به کنه ثنای چون تو سخن نرسد »مصراعی با عبارت  ،سلمان از یک بیت بند مربوط به این بخش

نیز  علی بن نور حافظ .ر و کامل را بدست داده استافرا استخراج کرده و دو بحر مسدس و « کسی

یکی به سخا مثال تو »مصراعی با عبارت  ،ت شعریان از یک بیت مربوط به بند این صنعهمانند سلم

 را بدست داده است.  رو همانند سلمان دو بحر کامل و واف، را استخراج نموده «کس نشان ندهد

 :  نتیجه

نماید که حافظ علی بن نور میمصنوع سلمان ساوجی و حافظ علی بن نور  ۀبررسی تطبیقی دو قصید

تقلید از  ،وی ساوجی نظر دارد و جای جای قصیده خود در شکل و فرم و محتوا به سلمان ۀدر قصید

فظ علی بن نور هرگز نتوانسته است که حاای . پختگی و سختگی شعر سلمان به درجهاست سلمان

در ها تطبیقی نمونه مثال ةمقایس .خود را به استاد خود نزدیک سازد سازیدر تصویر آفرینی و ترکیب

حافظ از حافظ علی بن نور است. لیکن شعر تر قوی ،نماید که گزینش و اختیار سلمانمی بیفنون اد

برخوردار است و بیشتری شعری از کمیت  و زحافات بیمربوط به صنایع ادمباحث بن نور در علی

 این تطبیق چنین است:  ۀطور خالصه نتیجب .ابیات او نیز بیشتر از سلمان ساوجی است تعداد

در مـدح ممـدوح بـا  شـود وبـا تغـزل آغـاز میهـر دو  ،محتوا و مضـمون هـر دو قصـیده یکـی اسـت. 1

 موضوعات مشترک . 

 نور یک سوم بیشتر از اشعار سلمان ساوجی است. حافظ علی بن  تعداد بند و ابیات قصیدة. 2

ر از سـلمان سـاوجی اسـت و سـلمان تحافظ علی بن نور بـه مراتـب بیشـ شعر بیتعداد صناعات اد. 8

 را در قصیدۀ خود مهمل نهاده است.  میمه بیصناعات اد

ـتعداد بحور عروضـی در هـر دو از حیـث ک. 9 ارد کـه در دو بحـر اخـتالف وجـود د .یکسـان اسـت یم 

سـلمان از  شـعر عکس بحر دیگری حافظ علی بن نور بکار داشته کـهه بکار برده است و ب آن را سلمان

هر دو نوزده است لیکن سـهم حـافظ علـی بـن  نـور در بکـارگیری بحور تعداد  است. ماندهبهره آن بی

 از سلمان ساوجی است.تر قویمیزحافات شعری از حیث ک

از حافظ علـی بـن نـور اسـت و ترکیـب و تصـویر سـلمان تر و شاعرانهتر زبان سلمان ساوجی سخته. 5

 هدف غـایی حـافظ علـی بـن تر حافظ علی بن نور کمرنگ شعر چیزی که در ،هنری است
ً
است. ظاهرا

بیافرینــد کــه ســهم آن درکاربســت صــناعات ای نــور بــر ایــن اندیشــه اســتوار بــوده اســت کــه قصــیده

و گذشتگان باشد و به همین جهت شعر او از حیث احساس و تخییـل و فراگیرتر از سلمان تر کاملبیاد

 قابل مقایسه با سلمان ساوجی نیست.ضعیف است و 
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