
  
  
  
  
  
  

  بررسي ويژگي هاي سبكي غزليات فريد اصفهاني
  

  دكتر سيد احمد پارسا
 دانشيار زبان وادبيات فارسي دانشگاه كردستان - 

  فرشاد مرادي
  دانشگاه كردستان دانشجوي دكتري زبان وادبيات فارسي

  
  چكيده:      
بررسي سبكي سروده هاي يك شاعر، ضمن نشان دادن انتساب او به سبك يك دوره ي        
  وي نيز مي شود. )Individual Style(موجب درك بهتر سبك فردي )Period Style(خاص

موضوع پژوهش حاضر، بررسي سبكي غزليات فريد اصفهاني است. شناخت بهتر سبك فردي اين شاعركمتر 
هفتم، كمك به درك بهتر عواطف و احساسات شاعر در غزلياتش و فراهم آوردن بستري شناخته شده ي قرن 

مناسب جهت امكان بررسي وجوه اشتراك و افتراق سبكي اين شاعر با شاعران سبك عراقي از اهداف اين 
پژوهش است. جامعه ي آماري اين تحقيق ديوان فريد و حجم نمونه ها، غزليات وي مي باشد. روش 

وصيفي است و داده ها به شيوه ي كتابخانه اي بررسي شده اند. نتيجه ي پژوهش نشان از سادگي پژوهش ت
 زبان و عاري بودن از اشارات علمي و فنّي رايج زمان و غلبه ي روحيه ي مداحي در اين غزليات است.

اي حافظ نسبت دادن ويژگي هاي معشوق به ممدوح ويژگي اي است كه به نظر مي رسد ممكن است مقتد
     در غزليات مدحي اش قرار گرفته باشد.  

  سبك شناسي، فريد احول، سبك فردي، سبك دوره اي، سبك عراقي.  كليد واژه ها:     
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  ـ بيان مسأله1 
دقّت در گزينش واژگان، به كارگيري تشبيهات، كنايات، استعارات و مجازهاي نو و مسائلي از اين       

دست، شعر اين شاعر قرن هفتمي را در درجه ي خاصي از اهميت قرار مي دهد؛ از اين رو بررسي سبكي 
اخت بهتر سراينده غزليات اين شاعر موجب شناخته شدن بهتر ويژگي هاي سبكي اين غزليات و به تبع آن شن

ي آن مي گردد. براي شناخت بهتر فريد، عالوه بر بررسي حجم نمونه، غزليات وي را با غزليات سعدي و 
حافظ مقايسه كرده ايم. دليل اين امر، هم زماني فريد و سعدي و مبنا بودن غزليات حافظ مي باشد. اين 

ريزي هاي شعري اين شاعر است. از طرف ديگر مقايسه به منظور نشان دادن بهتر هنجارپذيري ها و هنجارگ
غزل «سعدي و به ويژه حافظ از نام آوران غزل فارسي محسوب مي شوند. دكتر شميسا بر اين باور است كه: 

حافظ معيار غزل فارسي است و غزل هاي پيش و پس از او همه با غزل حافظ سنجيده مي 
شاعراني چون فريد را به حاشيه رانده و موجب  ). به نظر مي رسد شهرت آنان،210:1386شميسا،»(شود

گمنامي نسبي آنان گرديده است. جامعه ي آماري اين پژوهش، ديوان فريد تصحيح محسن كياني و حجم 
  نمونه، غزليات وي مي باشد. روش پژوهش توصيفي است و داده ها به شيوه ي كتابخانه اي بررسي شده اند.    

  
    ـ معرّفي شاعر2

يات شاعران توانمندي چون سعدي، موالنا و حافظ به گونه اي غزل فارسي را تحت الشّعاع خود غزل      
قرار داده كه غزليات ديگر و سراينده ي آنان را به حاشيه رانده است. به نظر مي رسد يكي از داليل كمتر 

ن عدم روي آوردن به شناخته شدن  شاعراني چون فريد اصفهاني،  نبود اقبال كافي به شعر او و به تبع آ
  پژوهش هاي علمي درباره ي وي همين مسائل باشد از اين رو، معرّفي اجمالي او ضروري به نظر مي رسد.            

يكي از شاعران قرن هفتم فريد احول است كه[وي را]  به سبب والدتش در اسفراين، فريد اسفرايني «      
:بيست وپنج). زمان تولّد، وفات و 1381كياني،»(اصفهاني گفته اند و[به سبب]اقامت طوالني در اصفهان، فريد

با توجه به سه قصيده اي كه در مدح اَبش خاتون سروده و «خاكجاي وي به درستي معلوم نيست اما 
هجري پايان گرفته  است، مي توان پذيرفت كه حداقل تا  685آغاز و در سال  662حكومت اَبش از سال 
هفتم قرن هفتم هجري حيات داشته و در شيراز يا اصفهان مي زيسته نيمه ي دهه ي 

پس از سال هاي اوان زندگي در خراسان، سفري به هند كرد «:بيست ونه). فريد اصفهاني 1381كياني،»(است
سپس به اصفهان و به شيراز رفت و به مداحي اتابكان فارس از جمله اتابك مظفّرالدين ابوبكر ابن سعد زنگي 
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). داشتن لقب خواجه، هم روزگاري با امامي هروي، مشهور بودن به احول، 1092:1387شريفي،»(اختپرد

اقامت در اصفهان و خدمت كردن به صاعديان حنفيِ اصفهان از موارد مشتركي است كه تذكره نويساني نظير 
، 3داغستاني،ج)، عليقلي واله ي داغستاني(ر.ك: واله ي 170:1382دولتشاه سمرقندي(ر.ك: سمرقندي،

)به آن اشاره كرده اند. دكتر صفا او را با لقب 2،386:1378)و امين احمد رازي(ر.ك: رازي،ج1600:1384
ملك الشّعرا خواجه فريدالدين اسفرايني معروف به احول از «ملك الشّعرا و خواجه نام مي برد و مي گويد: 

همين مسأله بيانگر اهميت شعر او در عرصه ي )و 408: 1381صفا،»(شاعران استاد و معروف قرن هفتم است
  شاعري است.

                                                                                                                           
  ـ بررسي ويژگي هاي سبكي غزليات فريد اصفهاني3     

نود و شش قصيده، بيست و پنج غزل، دو تركيب بند پانزده و پنج بندي، سي  ديوان فريد دربردارنده ي       
و چهار رباعي و يك قطعه ي دوبيتي است كه براي اولين بار به همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگي در 

  به چاپ رسيد. يكي از سروده هاي ديوان فريد، شعري  چهل و هشت بيتي با مطلع زير است: 1381سال
: 1381ل فتادم منِ بينوا به چنگش          سحري چو گوش كردم ز هوا نواي چنگش   (اصفهاني،ز هواي د

103(  
   سروده است:وي اين سروده را به استقبال از غزلي هشت بيتي از خاقاني با مطلع زير 

  ) 924:1375ني،چو به خنده بازيابم اثر دهانِ تنگش              صدف گهر نمايد شكرِ عقيق رنگش       (خاقا
  گرچه فريد در بيت مقطع اين سروده را غزل مي نامد و مي گويد:

به جواب آن غزل گفت فريد اين غزل را              كه به خنده بازيابم اثر دهان تنگش    
  )104:1381(اصفهاني،

مدح اتابك شاهزاده سعد كه هجده بيت را به خود اختصاص داده و با بيت)، 48با توجه به طوالني بودن آن(  
توجه به اين كه طوالني ترين غزل فريد، غزلي سيزده بيتي است؛ به نظر مي رسد اين سروده قصيده است نه 

در پژوهش حاضر، غزليات فريد ـ به غزل، از اين رو در اين پژوهش جزء غزليات وي محسوب نشده است. 
كلّيات سبك شناسي دكتر شميسا ـ   در سه سطح زباني، فكري و ادبي بررسي شده اند كه عبارتند پيروي از 

  از:
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): در اين سطح، ويژگي هاي آوايي، لغوي و نحوي غزليات را بررسي  Linguistic Level(سطح زباني      
  مي كنيم.

وايي، سطح لغوي و سطح نحوي. اين سطح خود به سه سطح كوچك تر تقسيم مي شودكه عبارتند از: سطح آ
در سطح آوايي موسيقي بيروني و دروني غزليات را با دقّت در وزن و قافيه و رديف بررسي مي كنيم. 
موسيقي دروني نيز با صنايع بديعي به وجود مي آيد و عالوه بر آن مواردي چون اطالق و ابدال نيز در آن 

يري واژه هاي فارسي و عربي و بسامد آن ها و در سطح قابل بررسي است. در سطح لغوي، ميزان به كارگ
  نحوي كاربردهاي خاص دستوريِ اسامي، افعــال و ضماير را بررسي مي كنيم.

: در اين سطح به بررسي تأثير ذهنيت و موقعيت بر زبان )Philosophical Levelسطح فكري(      
  غزليـــــــــــات فريد 

  مي پردازيم.
در سطح  ادبي به بررسي چگونگي به كارگيري مسائل علم بيان نظير  ): Literary Levelسطح ادبي(       

  تشبيه، استعاره، مجاز وكنايه هم چنين مسائل بديع معنوي از قبيل ايهام و ايهام تناسب مي پردازيم. 
  

  ) Linguistic Levelـ   سطح زباني(3ـ1         
سبك شناسي، سطح زباني گسترده ترين سطـــح محسوب مي در ميان سه سطح مورد بررسي در          

شود. به همين سبب اين سطح را به سه سطح آوايي، لغوي و نحوي تقسيم مي كنند. در اين جا به بررسي 
  غزليات فريد در سطوح  ياد شده مي پردازيم:

  )  Phonological Levelـ سطح آوايي(3ـ 1ـ 1      
ي بيروني، قافيه و رديف، موسيقي دروني چون سجع، جناس، ترصيع و اين سطح مسائلي چون موسيق    

  مواردي اين چنين را دربرمي گيرد.
فريد مجموع بيست و پنج غزل را در  دويست و پنجاه و يك بيت سروده  ـ موسيقي بيروني:3ـ1ـ1ـ1    

يانگر بسامد غزليات ياد است كه كوتاه  ترين غزل هفت بيت و بلندترين آن ها سيزده بيت دارد. جدول زير ب
  شده بر اساس تعداد ابيات است:
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از ميان اين غزل ها، تنها يك غزل به زبان عربي و بقيه به زبان فارسي سروده شده است.كوتاه ترين       
غزل، همين غزل عربي است كه داراي هفت بيت است. شاعر در هجده غزل از غزلياتش تخلّص شعري خود 

  را ذكر كرده و هفت غزل باقي مانده فاقد تخلّص است.
ص شعري غزليات فريد با سعدي و حافظ در اين است كه آن دو شاعر در برخي تفاوت عمده ي تخلّ     

غزلياتشان تخلّص را در بيت ماقبل آخر آورده اند اما در غزليات فريد تخلّص هميشه در بيت پاياني آمده 
  است.

او غزل هاي سعدي ميان هفت تا پانزده بيت است و وحدت موضوع در غزل هاي «از نظر تعداد ابيات   
).البتّه غزليات حافظ نيز از لحاظ تعداد ابيات مشابه غزليات سعدي 183:1381غالمرضايي،»(رعايت شده است

  ).192:1381غالمرضايي،»(غزل هاي حافظ نيز معموالً هفت تا دوازده بيت دارد«است. 
به نظر مي رسد ميان غزل هاي فريد از نظر تعداد ابيات با غزليات سعدي و حافظ مشابهت قابل توجهي 

  وجود دارد. 
  

  تعداد غزل تعداد ابيات
 1 غزل هفت بيتي

 3 هشت بيتي  "
 6 نه بيتي  "
 6 ده بيتي  "
 4 يازده بيتي "
 3 دوازده بيتي  "
 2 سيزده بيتي  "
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        ـ وزن:  3ـ1ـ1ـ2
  بسامد وزن و بحر مورد استفاده در غزليات فريد عبارتند از:

  
وزن                                                    بحر                                            

  تعداد غزل
   4ـ مفعول فاعالت مفاعيل فاعلن           مضارع مثمن اخرب مكفوف محذوف                    1
   1مضارع مثمن اخرب                                                      ـ مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن  2
   4فاعالتن مفاعلن فع لن                     خفيف مخبون اصلم                                               -3
  2                            فاعالتن فاعالتن فاعلن                    رمل مسدس محذوف                 -4
       2فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن        رمل مثمن محذوف                                               -5
  4مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن          رجز مثمن مطوي مخبون                                        -6
  2فتعلن فاعلن              منسرح مثمن مطوي مكشوف                                مفتعلن فاعلن م -7
  1مفتعلن فاعالت مفتعلن فع                منسرح مثمن مطوي منحور                                     -8
  3                       ـ مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن              مجتث مثمن مخبون محذوف         9

     2ـ مفعول مفاعلن فعولن                      هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف                   10
  جدول زير ميزان كاربرد بحور عروضي را در غزليات فريد نشان مي دهد.      

دقّت در جدول باال  بيانگر اين است كه فريد در استفاده از اوزان و بحور عروضي به شيوه ي رايج      
بزرگان ادب فارسي عمل كرده است. هر ده وزن مورد استفاده ي فريد ـ كه در هفت بحر آمده ـ جزء اوزان 

  درصد استفاده تعداد غزل نام بحر  رديف
  %20                         5                      مضارع 1
  %16هر يك         4هر يك           خفيف، رمل و رجز 2
  %12                      3هر يك           منسرح و مجتث 3
  %8                       2                       هزج 4
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أليف سيروس شميسا(ر.ك: كثيراالستعمال ادبيات فارسي است كه فهرست آن ها در كتاب عــــــروض ت

  ) ديده مي شود.33:1378شميسا،
  

از بيست و پنج غزل فريد، هفده غزل مردف و هشت غزل بدون رديف  ـ رديف و قافيه:3ـ1ـ1ـ3       
سعدي كه ديوان او اوج غزل عاشقانه است، در سي درصد غزلياتش رديف آورده «است. 

)؛اما فريد در شصت و هشت درصد غزلياتش از رديف استفاده كرده است و 138:1381غالمرضايي،»(است
  است و اين نكته با توجه به هم عصري دو شاعر درخور توجه است.اين ميزان كمي بيش از دوبرابر سعدي 

و » آن نيست هست«، »آنم اي دوست«در غزل هاي شماره ي سه و چهار و پنج موسيقي كناري به ترتيب: 
مي باشد و اين موسيقي در هر سه مورد به گونه اي ياريگر مضمون غزل نيز مي باشد. » آني هست نيست«

 عبارتند از:مطلع اين غزليات 

 )3/1: 1381در عشق تو من چنانم اي دوست            كز هستي خود به جانم اي دوست   (اصفهاني،

رديف است. در ميان » اي دوست«و امثال آن ها، قافيه و واژه هاي » جانم«، »چنانم«در اين غزل، واژه هاي 
رف وصل است. حروف قافيه ي مذكور ح» ـَـ م«ردف اصلي و » الف«حرف روي، » ن«واژه هاي قافيه نيز 

را در ذهن خواننده تداعي مي كند به گونه اي كه با خواندن شعر » آنم اي دوست«با واژه هاي رديف، تركيب 
در محور عمودي، بر مضمون شعر تأكيد مي شود. اين نوع موسيقي » آنم اي دوست«در محور افقي و تلقين 

  مثالً در غزلي با مطلع:   كناري در دو غزل ديگر نيز وجود دارند.
گر تو پنداري كه بادم بي تو بر جان نيست هست                بر رخ چون كهربا اشكم چو مرجان نيست 

  )4/1: 1381هست (اصفهاني،
وواژه هاي ديگر اين چنين واژه هاي قافيه » طوفان«، »غلطان«، »مرجان«، »جان«رديف و » نيست هست«

را تشكيل مي » آن نيست هست«ردف اصلي است و بر روي هم تركيب» الف«حرف روي و » ن«هستند. 
از حالت » هست«كه نفي موضوع محوري بيت را از زبان معشوق بيان مي كند، با واژه ي » نيست«دهند. 

سلبي به ايجابي تبديل شده است. اين مطلب در غزلي ديگر نيز به چشم مي خورد؛ به عبارت ديگر، حروف 
  را پديد آورده اند:  » آني هست، نيست«رديف شده و موسيقي كناري  قافيه ياريگر

تُرك ما را در كمر گويي مياني هست نيست     يا ز تنگي بي سخن او را دهاني هست نيست 
  ) 5/1: 1381(اصفهاني،
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نج چهارصدونودو پ«از نظر تنوع وزني، فريد در بيست و پنج غزل، از هفت وزن استفاده كرده است و حافظ  
). فريد به طور متوسط هر سه غزل و حافظ 192:1381غالمرضايي،»(غزل را در بيست و دو وزن سروده است

هر بيست و سه غزل را در يك وزن سروده است. اين مقايسه نشان مي دهد كه تنوع وزني در غزليات فريد 
  حدود هشت برابر غزليات حافظ است.  

  رديف هاي شعري فريد عبارتند از:
رديف فعلي: است، نيست هست، هست نيست، نمي رسد، نباشد، نكند، شود نشود، مباش، رسان، فكنده ـ 1
  اي
  ـ رديف اسمي: از دست دوست، لعل تو، فراق.2
  ـ رديف شبه جمله(منادا): اي دوست.3
  ـ رديف ضمير: تو.4
  ـ صفت مفعولي: انگيخته، بسته.5
  

موارد مربوط به بديع لفظي است و بررسي مصاديق بديع اين بررسي شامل  موسيقي دروني:ـ 3ـ1ـ2      
  معنوي همراه با آرايه هاي بياني در سطح ادبي مطرح مي شود.

  موارد قابل بررسي در اين قسمت عبارتند از:
كه  براي جلوگيري از اطاله ي كالم، از هر كدام  سجع، جناس، تكرار و واج آرايي(هم حروفي و هم صدايي)

   د بسنده مي شود. نشاني بقيه ي موارد نيز در متن آمده است. به يك يا دو شاه
   
  %)از غزليات فريد با انواع سجع آراسته شده است كه عبارتند از:17/5بيت(13 ـ سجع:3ـ1ـ2ـ1
در بيت زير ميان دو واژه ي دهان و جهان سجع متوازي وجود دارد. فريد در اين بيت عشق  سجع متوازي: 

  يار را آزاردهنده مي داند و مي گويد:
از دست دوست          جهانمور و چشم مار گشت               تنگ بر چشمم  دهانچون  

  ) 2/3: 1381(اصفهاني،
                                                 

  عدد سمت راست خط كج شماره ي غزل و عدد سمت چپ شماره ي بيت لست.ـ  
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داند كه از دل سنگين خودش روييده است و بيت را با آرايه ي هم چنين در بيت زير مهر يار را درختي مي 

  سجع متوازي ميان دو واژه ي شجر و حجر آراسته است:
: 1381انگيخته(اصفهاني، حجراز شجر  دي همي گفتي كه شاخ مهر تو رست از دلم      اي عجب چون اين

20/11(  
                                                                                                                        

اين نوع سجع تنها در يك بيت از غزليات فريد ديده مي شود؛ در اين بيت تعداد واژه ها در سجع متوازن: 
   هر دو مصراع با هم برابر است و از اين واژه ها:

سجع متوازي » شكر«با»قمر«سجع متوازن و » شهد«با»شمس«و»حاصل«با»حاضر«،»لبت«با»رخت«،»لعل«با»شمع«
  دارند:

گو مباش    شهد و شكر است  لعلِ لبت حاصلگو مباش       شمس و قمر است  شمعِ رخت حاضر
  )11/1: 1381(اصفهاني،

                                                                                                                                        
در مطلع غزل يازدهم از آرايه ي موازنه بهره گرفته است. بيشتر واژه هاي اين بيت ـ به جز واژه هاي  موازنه:

  تكراري ـ  با هم ديگر  سجع متوازن دارند:
گو مباش    شهد و شكر است  لعلِ لبت حاصلگو مباش       شمس و قمر است  شمعِ رخت حاضر 

  ) 11/1: 1381صفهاني،(ا
  ضمناً در بين دو مصراع اين بيت، آرايه ي تكرار نحوي نيز به چشم مي خورد.

مضاف   مسندإليه
  إليه

مضاف
  إليه

فعل مسند
  ربطي

حرف   متمم
  ربط

  فعل  معطوف

 گو مباش  قمر  و  شمس است حاضر ــَـ ت  رخ  شمع
 گو مباش  شكر  و  شهد است حاصل ــَـ ت  لب  لعل

  .19/4 -16/4 -8و14/7 -12/6 -9/9 -5و4و4/2  -1/9بقيه ي موارد سجع و موازنه عبارتند از:   
يكي ديگر از آرايه هاي بديعي كه فريد در غزليات از آن بهره گرفته، انواع جناس است. ـ جناس: 3ـ1ـ2ـ2

  %)است.96/9بيت( 25تعداد ابياتي كه در آن ها جناس به كار رفته است، 
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در بيت زير، از اين نوع جناس براي وصف شيريني لب و زيبايي رخسار معشوق بهره گرفته  جناس تام:
  است: يك بار واژه ي نبات را به معني شيريني و بار ديگر به معناي گياه آورده است:

  )7/1: 1381نباشد          (اصفهاني، نباتنباشد               وز خط تو سبزتر نبات  چون لب شيرين تو
چنين در اين بيت واژه ي خور را يك بار در معني خورشيد به كار برده و بار ديگر از مصدر خوردن، بن  هم

  مضارع خور ساخته است:
  ) 20/1: 1381(اصفهاني،انگيخته  خورانگيخته   شوق تو عشّاق را از خواب و خور  اي سمند حسن را بر ماه و

ق براي زلف وظيفه ي نگهباني از زيبايي رخسار او فريد در وصف چين و شكــن زلف معشو جناس ناقص:
  را نيز برمي شمرد و زلف پرچينِ يار را پرچينِ گرداگرد رخساره اش مي نامد:

  )         1/1: 1381است          (اصفهاني، پرچين است         گرد گلزارِ حسن پرچينحلقه ي زلف يار 
ق را سنبل و سنبله و برگ بنفشه و ياسمن ناميده و ميان دو واژه در اين بيت روي و موي معشو جناس زايد:

  ي سنبل و سنبله با جناس زايد پيوند ايجاد كرده است:
  )23/1: 1381فكنده اي           برگ بنفشه بر سمن و گل فكنده اي   (اصفهاني، سنبل ،سنبلهبر روي ماه و 

ته و در ميان دو واژه ي جهان و جان آرايه ي جناس در بيت زير نيز رخ و لب معشوق را جهان و جان دانس
  زايد به كار برده است:

  )21/2: 1381بسته          (اصفهاني، جانو  جهانهر كه دل در رخ و لبت بندد                دل بود در 
 16/3 -15/6 -7و5و14/4 -10/1و 8/10 -4و7/2 -4/9 -2/6  -6و2/3بقيه ي موارد جناس عبارتند از: 

  .  25/1 -24/7–11و9و20/5-17/1 -13و
  %) از غزليات فريد آمده است.16/9بيت (23اين آرايه در  ـ تكرار:3ـ1ـ2ـ3

در بيت زير كه شكواييه اي است از عدم وصال يار هر يك از دو واژه ي وصل و تمنّا را دو بار به كار مي 
  گيرد:

  )6/2: 1381نمي رسد   (اصفهاني،تمنّا  توست وصلتو         كانجا كه تمنّاي وصل من خود كجا رسم به 
 - 4و15/3 -6و14/1 -7و13/4 -7و12/5 -10/4- 6/2 -8و5/6 -5/2 -2/8بقيه ي موارد تكرار عبارتند از:

  .21/7 -20/6 -5و4و19/3  -18/1 -7و2و16/1
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%) واج آرايي به چشم مي خورد كه يك نمونه ي آن 19/1بيت از غزليات فريد(3در ـ واج آرايي:3ـ1ـ2ـ4 

  بيتي  است كه براي موازنه آورده ايم و دو بيت ديگر، ابيات آغازين غزل شماره ي چهارده است:
     مجلسِ شاهدانِ مي، ساغـــرِ مي به دستشان                   مست مي اند و من شده، مست ز چشمِ مستشان

  )14/1: 1381(اصفهاني،                                                                                             
  شمع و شب و شرابشان، كرده حرام خوابشان            زهره مگر به ساحــري، چشم ز خوابِ مستشان       

  ) 14/2: 1381(اصفهاني،                                                                                    
%)از غزليات فريد داراي  اشتقاق و شبه اشتقاق 39/2بيت ( 6ـ اشتقاق و شبه اشتقاق(اقتضاب):3ـ1ـ2ـ5

 است.

در دو بيت زير ميان واژه هاي فريد و فرد و مسكين و مسكن به ترتيب اشتقاق و شبه اشتقاق(اقتضاب) 
  د دارد:وجو

)                          11/12: 1381شاه چو مهمان رسيد، خيل و حشَم گو مباش(اصفهاني،     فردآي فريد  شاه نكويان تويي، نزد
  ) 12/2: 1381فراق       (اصفهاني، مسكنسته شيفته در نش مسكينيارم به وصل با دگري همنشين و من      

  .24/3 -23/5 -13/8-2/9ديگر موارد اشتقاق و شبه اشتقاق عبارتنداز: 
پس از بررسي ميزان كـــــاربردآرايه هاي بديع لفظي در غزليات فريد، به  ـ مسائل آوايي:3ـ1ـ2ـ6  

  مسائل آوايي اين غزليات مي پردازيم: 
  %).19/1مورد(3»:مي«به جاي » همي«استمراري و آوردن » مي« ـ جابه جايي1

  )  2/8: 1381هيچ امان از دست دوست      (اصفهاني، مي نيابميا رب اين چندين كه يا رب مي كنم           
  )2/10: 1381به ياد روز وصل           باده ي غم شادمان از دست دوست    (اصفهاني، همي نــوشمخوش 

  )12/8: 1381از روزن فراق      (اصفهاني، مي نگه كنمطالع از افق         هر چند  مي نشودل خورشيد وص
  /%). در هر دو مورد واژه ي شكر را به ضرورت وزن مشدد آورده است.78مورد(2ـ تشديد خفيف: 2

  افشان لعلِ تو         در جهان جز جزعِ من گوهرفشاني هست نيست  شكّرظن مبر كز آرزويِ 
  )5/3: 1381(اصفهاني،                                                                                                  

  شيرينش تلــخ مي زايد         به كام من سخنش چون شكـــــــر شود نشود       شكّرسخن ز 
  )  10/7: 1381(اصفهاني،                                                                                                
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تلفظ كرده است كه اين مورد جزء » امين«را به ضرورت وزن» آمين«در بيت پنجم غزل شانزدهم اسم فعلِ 
  هنجارگريزي هاي قافيه محسوب مي شود.

  اي رخ و زلفت صفت روم و چين      آمده بي روي تو در روم، چين
  )16/5: 1381(اصفهاني،         امين حسن  تو يوسف ز خدا خــواسته      روحِ اميــــن گفته دعا را

  
   ):Lexical Levelـ سطح لغوي يا سبك شناسي واژه ها(3ـ1ـ2     

 2611مجموع واژه هاي به كار رفته در غزليات فريد ـ بدون در نظر گرفتن حروف اضافه، ربط و نداـ        
% كل واژه ها را تشكيل مي دهد. براي بررسي ميزان 52/12واژه ي آن عربي مي باشد كه  327است و واژه 

هنجارپذيري فريد از نظر بسامد واژه هاي عربي، يكي از غزليات سعدي را انتخاب و آن را با غزليات فريد 
  مقايسه مي كنيم. سعدي در غزلي با مطلع:

  )  418:1376تا مدعي اندر پسِ ديوار نباشد              (سعدي،             آن به كه نظر باشد و گفتار نباشد   
% واژه هاي اين غزل را تشكيل مي دهد. 52/11واژه ي آن عربي است كه اين ميزان  15واژه، 130از مجموع 

ان مي نزديكي بسيار زياد بسامد واژه هاي عربي در غزليات اين دو شاعر، هنجارپذيريِ لغوي فريد را نش
  دهد. 

  بيشترين بسامد واژه هاي عربي غزليات فريد مربوط به چهار واژه ي زير است:
  بار20ـ عشق و مشتقات آن: 1
  بار16ـ وصل و مشتقات آن: 2
  بار12ـ حسن: 3
  بار 8ـ هجر: 4

اسب تركيبات عربي موجود در غزليات فريد كه همگي آنان با مفهوم عاشقانه ي غزليات كامالً سازگاري و تن
  دارند ـ به جز تنها غزل عربي ديوانش ـ عبارتند از: 

  سمع الرّضا، نعم القَرن، بِئس القَرين.
  اين سطح شامل موارد زير است: ):Syntactical Levelـ سطح نحوي يا سبك شناسي جمله ها(3ـ1ـ3
  بدون در نظر گرفتن راي مفعولي عبارتند از:» را«ـ انواع3ـ1ـ3ـ1
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چهارده بار به كار رفته است. بيت زير نمونه اي از اين كاربرد » را«در غزليات فريد اين نوع  :راي فك اضافه

  است:
  )           1/4: 1381برات بر چين است            (اصفهاني، راخراج بر مصر است            خط او  را لبِ او 

ار رفته است. در بيت زير نمونه اي از كاربرد ، هفت بار در غزليات فريد به ك»را«اين نوع  راي حرف اضافه:
  را مي بينيم:» براي«در معناي » را«

  )11/9: 1381، نقره و زر گو مباش       (اصفهاني،مراگر رخِ چون زر نهم بر برِ سيمينِ تو      هست كفايت 
  
مي » ب«مروزه با فريد يك بار فعل مضارع التزامي را كه ا »:مي«ـ آوردن فعل مضارع التزامي با3ـ1ـ3ـ2

  آورده است:» برسد«را به جاي » مي رسد«آورده است. وي در بيت زير » مي«آورند با 
  )3/7: 1381ز هجرت           فرياد بر آسمانم اي دوست          (اصفهاني،مي رسد مپسند كه 

» فرياد«به جايجابه جا شده است و » م«عالوه بر بيت فوق كه در آن ضمير ـ جا به جايي ضمير:3ـ1ـ3ـ3
  چسبيده است، در يك بيت ديگر نيز ضمير جابه جا شده است:» آسمان«به 

  )25/8: 1381چشم                كردي از جويبار رودباري    (اصفهاني، مآن كه بود از تو جويبار
  به جاي چشم به جويبار چسبيده است.  » م«در اين بيت ضمير 

        
  »:زنهار«و » كه«معنيبه » تا«ـ آوردن 3ـ1ـ3ـ4

  : تا در معني كه
  مرا افكنده بر خاك خوار       ز سرم بگذشته ز آبِ ديده طوفان نيست هست         تاهيچ داني 

  )4/3: 1381(اصفهاني،                                                                                                        
  ني زنهار: تا در مع

  نگويي اين سخن كز آتش شوقت مرا      ديده و دل هر يكي گريان و بريان هست نيست   تا
  )             5/4: 1381(اصفهاني،                                                                                                        

  ):Philosophical Levelـ سطح فكري(3ـ2     
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بيشتر بيست و پنج غزل فريد مضمون عاشقانه دارد و بيان احساسات و عواطف و تأثّرات عاطفي ناشي       
از هجران معشوق و آرزوي وصال را دربردارد؛ اما در مجموع روحيه ي ستايشگري حاكم بر ديوان وي سبب 

د. به عنوان نمونه چند بيت از غزليات شده در غزلياتش نيز رنگ و بوي مداحي آشكارا به چشم بخور
  مــــــــــدح آميز وي را مي آوريم:

  حلقه ي زلف يــار پرچين است            گرد گلزارِحسن پرچين است...
  لب او را خـــراج بر مصر است              خط او را برات بر چين است...

  الدين امير الچين است...ور تو خـــواهي تا بداني كيست             ناصر
  )                      1/9: 1381شمع جمع است و از درِ سخنش              شمع جان فريد در چين است               (اصفهاني،

ه.ق 619تا  616ناصرالدين محمود از اتابكان موصل است كه از «غزل شماره ي شش در مدح پادشاه وقت 
)كه از وي با عنوان خسروِ واال نام برده و به اغراق، بارگاهش را 2094:1375، 6،جمعين»(حكومت كرده است.

  از گردون اعلي باالتر دانسته است:
  )6/10: 1381فرياد من رسيد به گردونِ اعال ولي ز قدر    بر بارگاه خسروِ اعلي نمي رسد           (اصفهاني،

نايي معشوق به جان آمده از اين رو از باد صبا مي خواهد كه فريد در اين غزل نشان مي دهد كه بر اثر بي اعت
شكايتش را به درگاه پادشاه برساند و با اين بيت تخلّص گونه، از متن غزل به واژه ي شاه گريز مي زند به 

  اين ترتيب غزل را به نام او تمام مي كند. مطلع غزل شماره ي سيزده او، چنين است:
  )13/1: 1381گار رسان   مشام جان مرا بوي زلف يار رسان             (اصفهاني،يكي خبر به من آخر از آن ن

  )13/10: 1381و گر به سوي فـــريد التفات مي نكند    تظلّمش به در شـــاه شهريار رسان        (اصفهاني،
  است: غزل شماره ي هفده،  غزلي مدحي است كه آن را به نام فخرالدين ابوبكر وزير اتابك سروده

  )17/9: 1381جور مكن كز تو تظلّم برم                  بر در مخدومِ جهان فخر دين          (اصفهاني،
  در غزل شماره ي هجده نيز خود را دست بوس پادشاه وقت مي نامد:

  )18/10: 1381حاجب است ابروت تا بوسد فريد            همچو دست شاه عالم لعلِ تو            (اصفهاني،
% 20چنان كه مي بينيم پنج غزل از بيست و پنج غزل ديوان فريد به مدح اختصاص دارد كه در مجموع      

غزليات او را شامل مي شود. بقيه ي غزل ها مضامين رايج روزگار خود را دارند كه عبارتند از: توصيف 
رفاه نسبي سبب شده تا مضامين  زيبايي ها، شكايت از دوري و آرزوي رسيدن به معشوق. زندگي درباري و

  غزليات فريد مدح و عشق باشد.
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مشابهت فكري بارز ميان غزليات سعدي و فريد در پيوند عمودي استوار ميان ابيات هر غزل است كه       

  سبب شده 
در حافظ اين ارتباط «تمامي ابيات غزل در جهت توضيح و تبيين يك ايده و مضمون عمل كنند. در حالي كه 

  ).213:1386شميسا،»(سيار حساس و ظريف و غيرمرئي و لرزان استب
تشابه عمده ي فكري غزليات فريد و حافظ در اين است كه آن دو انحصار مضموني غزل را شكسته اند       

و غزل را فقط به معاني عاشقانه و عارفانه ـ كه موضوع رايج غزليات قرن هفتم و هشتم است ـ محدود نكرده 
وت آن ها در اين است كه غزليات فريد اند بلكه از آن براي بيان مضامين ديگر نيز بهره گرفته اند؛ اما تفا

محدود به دو موضوع مدح و عشق است اما در ديوان حافظ غزليات مدحي، عارفانه، عاشقانه، توصيفي، 
  رثايي و شكواييه ديده مي شود.

  پوشاندن لباس معشوق بر ممدوح نكته ي است كه برخي آن را ويژگي انحصاري غزليات حافظ دانسته اند:
حافظ مدح و توصيف و مرثيه و شكايت و امثال اين مفاهيم را ـ كه معموالً در قالب                            

قصيده بيان مي شده ـ نيز در غزل هاي خود وارد ساخته است ... و جملــــــگي اين مفاهيم را با آب و 
هم يكي از تفاوت هاي  و شخصيت مورد نظر خود را لباس معشوق پوشانده... و اين رنگ عشق زينت داده

  ) 192:1381بزرگ ميان حـــافظ و شاعران پيش از اوست.(غالمرضايي،
بررسي مقايسه اي دو غزل مدح حافظ و فريد بيانگر اين نكته است كه پيش از حافظ نيز شاعران ويژگي       

اند و اين كار در هاي معشوق را به ممدوح نسبت داده اند و غزليات مدحي با رنگ و بوي عاشقانه سروده 
  انحصار حافظ نبوده است. به عنوان مثال، حافظ غزلي با مطلع زير را در يكصدوچهارده واژه سروده است: 

                    دل رميده ي ما را انيس و مونس شد  ستاره اي بدرخشيد و ماه مجلس شد 
بار)، صبا، عارض، 2نگار، غمزه، عاشقان(واژه ها و تركيبات عاشقانه ي اين غزل عبارتند از: ماه، رفيق، 

نسرين، چشم، نرگس، دوست، محبت، يار، لب، كرشمه، ماه مجلس، دلِ بيمار، جرعه نوش، طرب سراي، 
  طاق ابرو و شراب پيمودن.
  فريد نيز در غزلي با مطلع: 

 )1/1: 1381اني،حلقه ي زلف يار پرچين است               گرد گلزارِ حسن پرچين است      (اصفه
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هشتادوچهار واژه به كار برده است و واژه ها و تركيبات عاشقانه ي موجود در آن عبارتند از: زلف، پرچين، 
حسن، ابروان، چشم، ابرو، لب، خط، خال،تُرك، صبا، حلقه ي زلف، گلزار حسن، حاجب ابرو، بوي خط، 

 مرغِ دل، حلقه ي دام.

كه نوزده درصد واژگان غزل حافظ و بيست درصد واژگان غزل فريد، آمار فوق نشان دهنده ي اين است 
عاشقانه است و با خواندن هر دو غزل، عاشقانه بودن آن ها به ذهن متبادر مي شود؛ در حالي كه غزل 

چنان كه از تصريحش به سلطان ابوالفوارس برمي آيد، در مدح شاه شجاع «حافظ
  ).640:1379خرّمشاهي،»(است

  است.» ناصرالدين«نيز  بيت ماقبل آخر به خودي خود گوياي مضمون ستايشگرانه درباره ي در غزل فريد 
  ) 1/8: 1381ور تو خواهي تا بداني كيست                   ناصرالدين امير الچين است            (اصفهاني،

  
در شعر اغلب  خودستايي و هجو ديگران چون دو روي يك سكّه، ـ خودستايي و هجو ديگران: 3ـ2ـ1

 شاعران كم و بيش ديده مي شود. فريد در بيت مقطع غــــــــــزل نهم خود، شاعران ديگر را در وصف
  معشوق چون كودكي  دبستاني مي داند كه شعرشان در  مقايسه با شعر وي، كودكانه و ناشيانه است:

  )9/11: 1381(اصفهاني،    نزد شعر فريد در وصفت               شاعران كودك دبستانند        
  
در  غزل بيست وسوم از اين كه زلف معشوق بر چهره اش افتاده احساس اصطالحات فلسفي: ـ 3ـ2ـ2

شگفتي مي كند و اين احساس را با اصطالحات فلسفي و اشاره به قاعده ي فلسفيِ بطالنِ دور و تسلسل بيان 
  مي كند:

  ) 23/5: 1381و باز رسمِ دورِ تسلسل فكنده اي        (اصفهاني،چون باطل است سلسله بر دورِ مه چرا      ت
   

  ): Literary Levelـ سطح ادبي( 3ـ3     
در اين سطح ، به برر سي غزليات در  دو بخش بيان و بديع معنوي ـ كه هريك زير مجموعه هايي دارد      

  ـ 
  مي پردازيم: 
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يات فريد آمده  است. بيشترين نوع تشبيه در غزليات فريد، %) از غزل32/ 27بيت( 81تشبيه در ـ تشبيه:3ـ3ـ1

آتشِ «و » ملك وصل«، »شمعِ جان«، »حاجبِ ابرو«، »مرغِ دل«، »تيغِ غمزه«تشبيه بليغ اضافي است. مانند: 
  ».شوق

در بيت زير ناز و عشوه ي معشوق را تيغ كشنده اي دانسته كه عاشقان را نابود مي كند. تركيب اضافه ي 
يهيِ تيغِ غمزه را شايد بتوان از ابتكارات فريد دانست؛ چون تشبيه مژگان و نگاه به تيغ، سابقه دارد اما تشب

  تشبيه عشوه به تيغ كمياب و شايد ناياب است:
  )9/5: 1381مكش             كه ضعيفان و زيردستانند     (اصفهاني، تيغِ غمزهعاشقان را به 

  نده ي ناتواني مي داند كه در هواي معشوق بي بال و پر و خسته مانده است:در اين بيت نيز، دل خود را پر
از شوق تو                 در هوايت بارِ ديگر بال و پر انگيخته     مرغِ بي بال و پرِ مسكين دلم

  )20/10: 1381(اصفهاني،
 - 6و7/2 -6/1 -4و5/3 -5/2 -9و5و2و4/1 -3/8 -10و7و6و2/5 -8و6و1/2موارد ديگر تشبيه عبارتند از: 

-15/3 -10و9و6و14/3 -13/3 -11و9و8و4و12/1 -9و4و3و2و11/1-5و4و10/3-9و7و6و3و9/2 -10و8/8
 - 7و5و22/2 -8و6و21/1 -12و11و6و4و2و20/1 -6و19/1 -7و4و3و18/1 -6و5و17/3-5و16/4
 .8و4و25/3 -11و7و6و5و24/1 -10و9و6و23/1

  
  از غزليات فريد آمده است. %)73/16بيت( 42استعاره در ـ  استعاره:3ـ3ـ2

  به عنوان مثال در  مصراع اول بيت زير، دندان معشوق را به استعاره گهر ناميده است:
: 1381در صدف گو مخيز، لعل و گهر گو مباش   (اصفهاني،       گهرچون كه به خنده نمود، لعل لبت سي 

11/4(  
  لب و چشم گرفته است:در بيت ديگري لعل و جزع را به ترتيب  استعاره از 

  )24/11: 1381به تير غمزه بگيرد واليتي        (اصفهاني، جزعتبه خنده اي بربايد هزار دل           لعلت
  در بيت زير نيز، جزع را استعاره از چشم خود گرفته و اشكش را گهر ناميده است:

  ) 25/7: 1381باري         (اصفهاني،هرگمن  جزعِاز براي نثــــــــــــار مقدمِ تو          نيست چون 
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 -10و5و11/4 -4و9/1 -7/4 -7و4و6/3 -5/3 -4/7 -5و2و1/1موارد ديگر استعاره عبارتند از: 
 .7و5و23/3 -22/2 -8و20/7 -10تا18/1 -11و16/9 -14/3 -5و2و13/1 -8و6و5و12/1

  
  %) است.18/3بيت( 8است،تعداد ابياتي كه در غزليات فريد همراه با كنايه آمده  ـ كنايه:3ـ3ـ3

دو تركيب ابداعيِ فريد هستند كه هر كدام » شمعِ جان در چين آمدن«و » چين در جايي آمدن«تركيبات كنايي 
را به معناي عارض شدن اضطراب و ناآرامي آورده است. ابياتي كه اين كنايات در آن ها به كار رفته عبارتند 

  از:
  )16/1: 1381آمده بي رويِ تو در روم چين          (اصفهاني،      اي رخ و زلفت صفت روم و چين       

  )1/9: 1381شمعِ جـــمع است و از درِ سخنش              شمعِ جانِ فريد در چين است            (اصفهاني،
  .6و4/18/3 -6و3/1 -2/1موارد ديگر كنايه عبارتند از: 

نظير، تلميح، تضاد، ايهام، ايهام تناسب و مواردي از اين در اين قسمت مسائلي چون مراعات بديع معنوي: 
  دست بررسي مي شوند.

  % ) از غزليات فريد آمده است. 94/13بيت ( 35اين آرايه در ـ مراعات نظير(تناسب):3ـ3ـ4
  مراعات نظير ميان واژه هاي مسا، صباح، شهور و سنين در بيت زير آشكار است:

  )    16/12: 1381(اصفهاني،       سنينو  شهوروصلِ تو روزي ز              صباحتا  مساهجرِ تو سالي ز 
- 2و8/1-7/6-9و6/5-8و3و2و5/1-2/3- 6و1/4نشاني ديگر موارد مراعات نظير در ديوان فريد:

  .   17/1-4و2و16/1-10و7و14/4-13/2-9و12/8-10و9و8و4و3و11/1-11و9و8و9/2
%) است. كه در آن ها از رستم، بيژن، 58/3بيت( 9فريدابيات حاوي تلميح در غزليات ـ تلميح: 3ـ3ـ5

  جمشيد، وامق و عذرا،يوسف، اويس قَرَني، عيسي و مريم  نام برده است: 
: 1381(اصفهاني،           پـــــــــورِ دستانندريختند از دو چشم من سرخ آب             كز مژه تيغِ 

9/3(  
  ان شمشير رستم تيز وكشنده دانسته استوي در اين بيت، مژگان چشمان يار را چون

در بيت زير نيز غم دوري از يار را چون چاه بيژن جان فرسا مي داند و اميدوار است كه يار هم چون رستم 
  فرا رسد و وي را از چاه فراق بيرون كشد و از درد غم فراق نجاتش دهد:

  )12/9: 1381چه بيژنِ فراق           (اصفهاني،غمِ يارم مگر نه يار           رستم برآورد ز  چاه بيژنِدر 
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خواندن معشوق، از صبا مي خواهد كه داستان اندوه هجران » عذرا«ناميدن خود و » وامق«در غزل سيزدهم با 

  و فراق را براي معشوق بازگو كند:
  )13/8: 1381(اصفهاني،ي مه عذار رسان       عذراعاشق      بخواه عذر و به  وامقِهزار قصه ي غصه ز 

  در آن سليمان است.» جم«در دو بيت به انگشتر جمشيد اشاره كرده است كه منظور از 
  )16/6: 1381را لبِ لعلت نگين           (اصفهاني، جمباغِ ارم را شده باالت سرو            خاتمِ  

  )18/1: 1381(اصفهاني،            ، لعلِ تو           معجزِ عيسيِ مــريم، لعلِ توجماي نگينِ خاتمِ 
  .24/1 -18/1 -16/5 -9و13/5ديگر موارد تلميح عبارتند از:  
به نظر مي رسد كه شاعران متقدم تا قرن پنجم بين جم و جمشيد فرق نهاده و بيشتر جم را به معني سليمان «

تنها مراد از جم سليمان است، بلكه گرفته اند و حتّي جمِ سليمان گفته اند. حال آن كه از قرن ششم به بعد نه 
  ).215:1371شميسا،»(مراد از جمشيد نيز سليمان است

  
  %) است.38/4بيت(  11تعدادابياتي كه در آن ها تضاد به كار رفته در ديوان فريد ـ تضاد: 3ـ3ـ6

  )9/10: 1381با تو در گلستانند        (اصفهاني،دشمنان  بي تو يارِ خار و خس اند              دوستان
  .18/4 -11/11 -7و10/5 -8/5 -7و7/5 -6/9 -10و2/9موارد ديگر تضاد عبارتند از:

  
  % ) از غزليات فريد اين آرايه به كار رفته است.59/1بيت( 4درـ ايهام و ايهام تناسب: 3ـ3ـ7

  آمده است:در بيت زير واژه ي مهر را با دو معناي محبت و خورشيد به كار برده و آرايه ي ايهام پديد 
  )3/6: 1381رخت بمانم اي دوست                (اصفهاني،مهرِ ترسم كه چو ذره ي نهاني              بي 

همين واژه ي مهر را در بيت ديگري با ايهام تناسب به كار برده است؛ به گونه اي كه در تناسب با زهره و ماه 
  د:به معناي خورشيد و به تنهايي به معني محبت باش

  ) 16/2: 1381جو         چين و خطا[ختا] از خط تو مشك چين          (اصفهاني،مهرزهره و ماه از رخِ تو 
  .24/6 -21/5ايهام در اين ابيات نيز آمده است:  

  
  %) از غزلياتش از تمثيل بهره گرفته است.59/1بيت( 4فريد در ـ ارسال المثل(تمثيل):3ـ3ـ8
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معشوق را چونان گرد ران ارزشمند و رقيبِ » گِرد ران با گردن است«گيري تمثيل در بيت زير با به كار
  (نگهبان) او را به سان گوشت گردن نامرغوب و كم ارزش اما همراه هم و مزاحم مي داند:

  گفتمش دي بي رقيبت يك زمان پيش من آي         گفت بي گردن به عالم گرد راني هست، نيست  
  )5/7: 1381(اصفهاني،                                                                                 

  .20/8 -17/8 -16/11ارسال المثل در سه مورد ديگر از اين قرار آمده است:  
  %) از غزلياتش آورده است.  58/3بيت(9فريد اين آرايه را درـ اغراق: 3ـ3ـ9

  وري معشوق، ناله ي خود را تا آسمان مي رساند:در توصيف زاري و ناله از د
  )2/4: 1381مي رسانم هر شب افغان تا سحر             از زمين بر آسمان از دست دوست       (اصفهاني،

  .19/2 -8/5 -10و5/8 -5و4و4/3 -3/7بقيه ي موارد مربوط به اغراق عبارتند از:   
  

  %) ازغزليات فريد آمده است. 59/1بيت(4اين آرايه در ـ لف و نشر: 3ـ3ـ10
  در بيت زير با لف و نشر مرتّب، ديده و دل را از آتش شوق معشوق گريان و بريان دانسته است:

  نيست، هست     بريانو  گريانهر دو  دلو  ديدهتا نگويي اين سخن كز آتش شوقت مرا              
  )4/5:  1381(اصفهاني،                                                                                                     

  .16/1 -11/10 -1/6لف و نشر در اين سه مورد نيز آمده است: 
  تضمين كرده است:   فريد يك بار مصراعي از عطّار را در غزل بيست و چهار با مطلع زير ـ تضمين: 3ـ3ـ11

  )24/1: 1381اي  بركشيده قد تو چون سرو رايتي       با حسنِ توست خوبي يوسف حكايتي      (اصفهاني،
  در بيت مقطع اين غزل به تضمين كردن آن اشاره كرده است: 

  )24/13: 1381عطّار را جواب چه خوش گفتي اي فريد    كــــاي آفتاب از ورقِ رويت آيتي      (اصفهاني،
  مصراع دوم اين بيت را از غزل ده بيتي عطّار با مطلع زيرگرفته است:

  درجنبِ جام لعلِ تو كوثر حكايتي              اي آفتاب از ورقِ رويت آيتي
  )327:1381. به نقل از فريد،62(ديوان عطّار، تصحيح تقي تفضّلي، انتشارات علمي، چاپ پنجم،ص 

  د:نكات ديگري از غزليات فري
دو تركيب نعم القَرن و بِئس القَرين را با لف و نشر مرتّب در بيت ملمعي به كار برده است ـ ملَمع: 3ـ3ـ12

  و بر قرار گرفتن زلف معشوق در دست عدو تأسف خورده است:
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  )16/8: 1381زلف تو حيف است به دست عدو           نعم لَك القَرنُ و بِئس القَرين            (اصفهاني،

  
در غزل هفدهم دندان هاي زيباي معشوق را سبب نابودي زندگي خود و با ـ بازي با حروف: 3ـ3ـ13

استعاره آن ها را مس مي خواند. در بيت بعدي همين غزل، خون دلش را نقطه هاي حرف شين بر سين مي 
  نامد:

  است و سين      تلخ مرا عيش چو سين است و ميم            تا لب و دندان تو ميم 
  )17/6: 1381بر رخم از سين تو خون دل است             چون نقــط از سرخي بر روي شين       (اصفهاني،

  
در بيت هشتم از غزل بيست وسه، بوسه هاي معشوق را مايه ي توكّل و  ـ متناقض نما(پارادوكس):3ـ3ـ14

فراخ را آورده و با كسره آن ها را به هم وابسته اميدواري دانسته و براي لب وي دو صفت متضاد تنگ و 
  كرده است؛ اين تركيب وصفيِ برساخته ي فريد سبب ايجاد آرايه ي متناقض نما در بيت شده است:

  )23/8: 1381زهاد را ز راه توكّل فكنده اي         (اصفهاني،          تنگ لبِ فراختا رزقِ بوسه كرده اي از 
  هفتم از غزل ده كه سخن شكر شيرينِ معشوق را تلخ دانسته است:همچنين است در بيت 

  ) 10/7: 1381مي زايد   به كام من سخنش چون شكر شود، نشود      (اصفهاني، شكّرِ شيرينش تلخسخن ز 
  

%) از غزليات فريد حس آميزي ديده مي شود كه در همه ي آن ها دو 59/1بيت( 4در ـ حس آميزي:3ـ3ـ15
حس شنوايي و چشايي را با هم آميخته است و براي سخن كه شنيدني است صفت تلخ آورده است. دومين  

  ت:بيتي كه براي متناقض نما آورده ايم يكي از آن موارد است. بيت زير نيز نمونه اي ديگر از اين دست اس
  )  18/4: 1381در جوابِ تلخ چون زنبورِ نحل           نوش را آميخت با سم لعلِ تو            (اصفهاني،

  
در غزل شماره ي دو مصراع اول و آخر عيناً تكرار شده است كه بيت مطلع و مقطع ـ ردالمطلع: 3ـ3ـ16

  اين غزل را در اين جا مي آوريم:
  )2/1: 1381ست دوست       كامدم در غم به جان از دست دوست     (اصفهاني،اي مسلمانان فغـــــان از د

  )2/11: 1381دوست بي داد است از آن گويد فريد       اي مسلمانان فغـــان از دست دوست      (اصفهاني،



 761    ات فارسيو ادبي هاي زبانپنجمين همايش پژوهش هايمقاله

  مخاطب قرار دادن مسلمانان و بيان فغان در شعر شاعراني چون انوري و سعدي هم ديده مي شود:
  مسلمانان فغان از دورِ چــــرخِ چنبري      و ز نفاق تير و قصد مــــــــــاه و كيد مشترياي 

  )469: 1376(انوري،  
  اي مسلمانان فغان زآن نرگسِ جادوفريب       كو به يك ره برد از من، صبر و آرام و شكيب 

  )379: 1376(سعدي،
  ـ نتيجه گيري:4

دربردارنده ي نود و شش فريد اصفهاني از شاعران كمتر شناخته شده ي سبك عراقي است. ديوان وي        
قصيده، بيست و پنج غزل، دو تركيب بند پانزده و پنج بندي، سي و چهار رباعي و يك قطعه ي دوبيتي است 

غزليات او از لحاظ  اپ رسيد.به چ 1381كه براي اولين بار به همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگي در سال
تعداد ابيات با غزليات حافظ و از نظر تعداد ابيات و وحدت موضوع با غزليات سعدي تشابه دارد. به 
كارگيري رديف و تنوع اوزان به ترتيب  به ميزان دو و هشت برابر سعدي و حافظ در غزليات وي ديده مي 

  شود.
در حد رايج قرن هفتم مي باشد. زبان غزليات فريد ساده و عاري درصد واژه هاي عربي در اين غزليات       

از اشارات مربوط به علوم و فنون رايج زمان شاعر است. مضمون حاكم بر غزليات فريد، عشق، توصيف 
زيبايي ظاهري، شكايت از هجران، آرزوي وصال معشوق و مدح است كه اين مضامين در غزليات قرن هفتم 

  رايج بوده است. 
ميزان به كارگيري آرايه هاي ادبي نيز همانند غزليات ديگر شاعران قرن هفتم است. نسبت دادن ويژگي       

هاي معشوق به ممدوح در غزليات فريد احتمال الهام گيري حافظ را از وي را در اين زمينه تقويت مي كند. 
ثال آن ها موجب كم توجهي به نظر مي رسد شهرت غزل سرايان مشهوري چون سعدي، موالنا، حافظ و ام

  مردم به شعر شاعراني چون فريد اصفهاني و به حاشيه راندن آنان شده است. 
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