
 
 
 
 
 
 

 كاشاني كليم غزل در رديف و قافيه شناختياييزيب نقد

  عباسي واثق عبداهللا دكتر
  بلوچستان و سيستان دانشگاه فارسي ادبيات و زبان استاديار

  بيانشخو حميده
 بلوچستان و سيستان دانشگاه فارسي ادبياتو زبان ارشد كارشناسي دانشجوي

 چكيده

 هندي سبك به موسوم شعر سرآمدان شمار در را وي ،ييغنا روح و احساس رقّت همراه به ميكل پران ليتخ

 و خيال صور آفرينش در او توان شعر، پنهان و پيدا زواياي و ادبي فنون به او اشراف و احاطه. است داده قرار
 استعـداد و وي هنرمنـدي از حكايت آنها بين ظـريف هايتناسب ايجـاد و واژگان به توجه و رنـگارنگ معاني

 براي مناسبي عرصه و جايگاه كه كليم توجه مورد عناصر جمله از .دارد شعر در زيبايي آفرينش در نظيرشبي

 .است رديف و قافيه باشد،مي او انگيزدل هايآفرينيزيبايي و هنرنمايي

 تأثير تريناصلي و اولين. دارند شعر نييآفر زيبايي در مهمي بسيار نقش كه هستند عناصري از قافيه و رديف

 معاني، تداعي وحدت، ايجاد در رديف و قافيه نقش موسيقايي، تأثير كنار در. است شعر موسيقي غناي آنها،

 معنا، سطح در ييبايز جاديا باعث قافيه و رديف اين بر عالوه. است انكار قابل غير شعر در تنوع و تناسب

  .گردندمي شعر در ليتخ و ريتصو
- آن مي صورخيال و بيت كل دهنده سمت گاهي و كندمي كمك شعر در تركيبات و خيال يتوسعه به رديف

 توليد با و گرددمي مخاطب در انديشه و عاطفه تقويت و انتقال و هيجان جاذبه، ايجاد سبب نيز قافيه. شود
 آنجا از. زندمي رقم را شعر بيشتر پويايي و تحرك رديف، همراه به معنايي و هجايي تنوع طريق از موسيقي

 جايگاه شده تالش مقاله اين در دارند، آن زيبايي در چشمگيري تأثير كاشاني كليم غزل در رديف و قافيه كه
 .گيرد قرار بررسي و مداقه مورد كليم غزل آفرينيزيبايي در قافيه و رديف نقش و

  .قافيه رديف، ي،نيآفرييبايز غزل، كاشاني، كليم: كليدي واژگان
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  مقدمه
هاي آغازين قرن او در سال«كليم كاشاني از جمله شاعراني است كه بر چكاد سبك هندي ايستاده است. 

» يازدهم هجري قمري در همدان متولد و به علت اقامت طوالني در كاشان به كليم كاشاني معروف شد.
آفرين قرن يازدهم هجري  جهان و از مشاهير سخنوران معنيدربار شاه الشعراي ملك) «211: 1384(شافعي، 

نويسان و شعرشناسان عموماٌ او را به  نشين دارد، و تذكرهاست كه در تمام اساليب نظم، اشعار نغز و دل
جمله شاعران و  ) كليم كاشاني از1175: 1369(گلچين معاني، » اند. جاللت قدر و عظمت مقام ستوده

هاي تداعي معاني، صورخيال، موسيقي و ذيگر سخنوراني است كه رمز و راز زيبايي را در كشف شبكه
شناسي، چند نكته پيرامون قافيه و رديف در غزل كليم قابل داند. از ديدگاه زيباييظرايف و دقايق شعر مي

  اند از:توجه است كه عبارت
  آفرينش تركيبات بديع - 1

نزد شعراي عجم عبارت «الفنون آمده است: نامه دهخدا به نقل از كشاف اصطالحاتن رديف در لغتپيرامو
  »است از يك كلمه يا زياده كه بعد از قافيه در ابيات به يك معني عينا تكرار شود.

غزل داراي  544غزل وي،  590اي كه از هاي كليم مردف است به گونه ) اكثر غزل10562: 1373(دهخدا، 
  %92رديف است؛ يعني حدود 

آفريني در شعر داشته باشد. اين آفرينش تواند با آفرينش تركيبات بديع و نو  تأثير شگرفي در زيباييرديف مي
آيد. اين ويژگي رديف را به روشني و خلق خيالي معموال از ارتباط رديف با واژگانِ ديگر بيت به وجود مي

به وجود  "افتاد"هايي كه با فعل  ديد. براي مثال در غزل زير، تركيب توان هاي كليم مي در بسياري از غزل
  آمده است بسيار زيباست.

 آن كـه الف پهلـواني زد هـم از صهبـا فتــاد نه زمي هرجا تنك ظرفي كـه بـود از پـا فتـاد

 ـه اشك مـا فتـادنوبـت هـامون نـوردي تـا بگردباد از سيـر صحـرا پـاي در دامـن كشيـد      

 كـĤب در چشمـم ز دود آتـش ســودا  فتـادگريه نبود، ديـده ام گـر دجلـه افشـانـي كنـد      

 ي هـر كس كه بـر آن قامـت رعنـا فتـادديدهتـا دم آخـر بـود سـر در هــوا مـاننـد شمـع      

 بينـا فتــاد زيـر دسـت خلـق شـد، محكـوم نامند از راستي      چون عصا هر كس كه باشد بهره

 زلف او با اين پريشاني چه خوش سـودا فتـاددهـد آشفتـگي، گيـرد سيــه روزي ز مـا       مي

 ها فتـادي گلا ، هرگـه نقـاب از چهـرهديده رعنـدليــب آن گلستـانـم كـه بنـدد بـاغبـان        
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 گر بـه سان شمع يك جا شد مقيم ، از پـا فتـادهـر كـه در راه طلـب خـو كـرد بـا آوارگـي       

 )320هـر گـره كز زلـف او وا شـد بـه كار مـا فتـاد (از كمـال اتحـاد حسـن و عشق آخـر كليـم        

در حقيقت شعر خاقاني اوج بازي با رديف «گويد: ني پيرامون رديف در شعر خاقاني ميدكتر شفيعي كدك
ي اداي فكر و كنند، با اين تفاوت كه او كامال از عهدهاست و پس از او ديگران از همين حد تجاوز نمي

در قصيده ي صفوي كه شوند؛ به خصوص در دورهگويي ميآيد و آيندگان اغلب دچارياوهمضامين خود برمي
  )153: 1381(شفيعي كدكني، » اند.دادههمواره خاقاني را سرمشق خود قرار مي

  آسا و مهارت معجزه«اي است كه پيش از اين در شعر خاقاني مورد توجه قرار گرفته است. اين ويژگي
ور است و آهاي طوالني و مشكل با بار معنايي مختلف و نو شگفتي خاقاني در التزام رديفالعادهخارق

شود و رديف بيشتر عامل ي شعرا كه غالبا معناي بيت در كلمات قبل از رديف خالصه ميبرخالف همه
دهنده به عروضي است، در شعر خاقاني رديف در بسياري از موارد گرداب معني و نقطه عطف بيت و سمت

  )151: 1384(واثق عباسي، » آيد.حساب مي
ها در محل رديف داراي بيش از پنجاه مورد و انگيخته هر كدام از اين فعل هاي برافكنددر رديف«براي مثال 
  در قصيده رخسار صبح خاقاني معاني زير براي آن به ذهن  "برافكند"باشد. در رديف معني مي

آيد: بيرون انداختن، پوشيدن، پريدن، انداختن، قرار دادن، گستردن، پاشيدن، بيرون ريختن، كندن، از بين مي
  »ن، ريختن، گذاردن، زدن، رسيدن، آشكار كردن، استفراغ كردن، انجام دادن و...برد

  )151: 1384(واثق عباسي، 
زبان بستن، آشيان بستن (ساختن)، بستن، نظر بستن، احرام  ،هاي: لب بستندر غزل زير فعل بستن به شكل

  بستن، دل بستن، ميان بستن و (خواب) بستن به كار رفته است.
  كه گر به نزد طبيب آمدم زبان بستـم     شكـوه ايـام، لب چنـان بستـمز حـرف 

  كـه من در آن شكن طره آشيان بستم    سيـاهي شب آن زلـف، رنگ بست نبـود
  چو راه گريـه گشادم، در فغـان بستـم    به كف عنان دو طوفان نگاه نتوان داشت

  ه خاكدان بستـمنظـر ز ديدن اين تيـر    نه همت است، غم چشم خويش دارم اگر
  و گرنـه من هـم احـرام آسمـان بستـم    خـوش اسـت درخـور قدرت بلندپـروازي
  ز شوق اوست اگر دل به اين جهان بستم    جهان تنگ، به سـان دهـان او هيـچ اسـت
  ز حـرف نيك و بد مردمـان زبـان بستـم    كسي طلسم سالمت نبسته است چون من:
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  به خاكسـاري، روزي كه من ميـان بستـم    ــر بستــــهنبـود مـــور در افتـادگـي كم
  به سان قرعه، شكستن بـر استخوان بستم    اي داربـنــدم و آييــن تــازهشـكـستـه

  )458كليـم تـا ز فغـان خـوابِ پاسبـان بستـم (    شـدم ز بوسـه آن خـاك آستـان محـروم
هاي زير به كار رفته است: پا كشيدن، دست صورتنيز در چندين غزل به عنوان رديف و به  "كشيدن"فعل 

كشيدن (از چيزي)، مي كشيدن، سرمه كشيدن، خواري كشيدن، منت كشيدن، دردسر كشيدن، كشيدن (تحمل 
كردن)، سر كشيدن، باده كشيدن، دست كشيدن (بر چيزي)، خط كشيدن، رخت كشيدن، آه كشيدن، تيغ بر 

زه كشيدن، انتظار كشيدن، جور كشيدن، كردن كشيدن، روغن كشيدن، رشته كشيدن، به بر كشيدن، خميا
كشيدن (گرفتن)، طرح كشيدن، ناز كشيدن، آزار كشيدن، خجلت كشيدن، كشيدن، نقاب كشيدن، كشيدن 

  (طول كشيدن) و ...
  در هر بيت در تركيب با ساير واژگان جمله معناي ديگري دارد.  "كشدمي"در غزل زير رديف 
  كشدنقـش آن زلـف پريشــان مـي    كشــداز جــان مـي دل كـه چنـديـن آه

  كشـددل بـه آن چـاه زنخـدان مـي    ام پـســت و بـلـنـــد روزگــــارديــده
  كشـدسنـگ را از دسـت طفالن مي    اي اسـتشيشه نامـوس را خـوش جذبـه

  كشدبخت دسـت از آب حيـوان مي    تـا توانــد بــر ســر مــن خـاك بيخـت
  كشدخـاتـم از دسـت سليمــان مي    مـور خـط لعـل لبـت را خـوش گرفــت
  كشـدشعله هم سـر در گريبـان مـي    تيــغ بيــداد تــو هـر جـا شــد علـــم
  كشـدنـالــه را از سينـه پنهـان مـي    اشـك رســوا كــرد مــا را، ور نـــه دل
  كشــدـار از دستم چـو دامـان مـيي    كـــاش بـگــذارد گـريبــــان مــــــرا
  كـشــدانتـظــار تـيــر بــاران مـي    مـــــزرع امـيــــد دل آبــي نـخـــورد
  )246كشـد (دل به درد و جان به درمان مي    در كشــاكـش تـا بــه كي باشـم كليــم

در بيت  "كشاكش"واژه  هاي بسيار در شعر،يك نكته جالب توجه در اين غزل، اين است كه پس از كشيدن
در كشاكش تا به كي "گويد كشدها ميآخر بسيار مناسب و زيبا به كار رفته است. شاعر پس از اين مي

  "باشم؟
  سازيتأكيد و برجسته - 2
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اگر شاعر بخواهد در شعر خود روي كلمه خاصي تكيه كند با قرار دادن آن در جايگاه قافيه به آن واژه 

  برجستگي را خواهد داد:بيشترين ميزان تشخص و 
  
  

  اي سـر كنـم ار تـاب شنيـدن داري شكـوه    نالـه انگشت بـه لـب مي زنـدم هـر سـاعت 
  نگهي سـوي خـود انـداز كـه ديـدن داري!  هـر سـر مـوي تـو را جلـوه نـاز دگـر اسـت 

)2،4/588 (  
  گرفت؟! مورد توجه قرار ميجاي ديگري  از بيت بود تا اين اندازه  "ديدن "و  "شنيدن"اگر 

  اند. اند، برجسته شده در غزل زير نيز كلماتي كه در جايگاه قافيه قرار گرفته
  
  

  لـب پيمـانـه خـالـي چـه مكيـدن دارد؟     دسـت از سـاغــر امــيد، كشيـــدن دارد
  دارد اي حـريفـان، پــر پروانــه بـريـدن    تا  كي از غيرت او بـر سـر آتـش بـاشـم؟ 

)2،1/240(  
گري بيشتر كلمات خاص و مورد تواند بستر مناسبي براي برجسته كردن و جلوه رديف نيز همچون قافيه مي 

كند و هم در  برجسته مي ،سازي رديف بيشتر از قافيه است. چون هم با تكرارتاكيد شاعر باشد ولي برجسته
تواند با  د بسياري بر يك واژه يا معنا داشته باشد ميكند. پس چنانچه شاعر تاكي اي تكرار مي جايگاه برجسته

  سازي را به حد اعالي خود برساند. تكرار آن در جايگاه رديف، تاكيد و برجسته
متناسب با اين  "ماند نمي"ثباتي جهان مطرح است و رديف براي مثال در غزل زير، معناي گذرا بودن و بي

  و با تاكيد بيشتري همراه ساخته است.تر كرده  معنا آمده است و آن را برجسته
  ماند. نميشود كه هيچ چيز   رديف غزل مدام به خواننده يادآور مي
 مانـد گل شكفتـه درين بوستـان نمـي مانـدبـه ملـك عشـق، دل شـادمـان نـمـي

 مانـد همـاي هرگـز بي استخوان نمـيخـورد غـم روزي كسـي كـه قانـع شـد          نمي

 مانـد به يك قـرار چو وضع جهان نمي چرا چـو مـوج هميشه اسـت بي قراري مـا؟

 مانـد شـب ار دراز بـود جـاودان نمـيسيـاه روزي مـا همچنيـن نخـواهـد مـانـد            

 مانـد كه وقت صبح به كامت زبان نمي دال مكش همه شب آه جان گداز چو شمـع     
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 مانـد ز تيـر جـور تو در استخـوان نمي ازين رمـي كه تو را از من است، پيكان هـم      

 مانـد ها نشـان نمـي كه از خدنگ جفـا شمـار زخم ستـم هاي دوست نتـوان كـرد        

 )226(مانـد  هميشـه تيـر كسي در كمان نميكـليـم نـاوك آهـت گشـاد خـواهـد يافــت         

  ايجاد موسيقي - 3
رونده است و در اصطالح يك يا چند حرف است كه در آخر قافيه در لغت به معني از قفا آينده و از پي«

  ) 862: 1368(رادفر، » هاي كالم منظوم تكرار شود.ابيات يا مصراع
با اين صدا و زنگ،  آورد و تحريك گوش خواننده ي شعر به صدا در مي قافيه با طنيني كه در پايان هر پاره

شود. عالوه بر تاثيري كه قافيه در غناي موسيقي شعر دارد، نقش و   سبب احساس لذت و خشنودي در او مي
گويد:  دخالت آن در موسيقي شعر نيز قابل توجه است. دكتر شفيعي كدكني پيرامون تاثير موسيقايي قافيه مي

دو نغمه از نظر صوتي با يكديگر اختالف خواهند  يك نغمه را اگر با دو آلت مختلف موسيقي بنوازند«
» داشت. اين خصوصيت را در شعر قافيه عهده دار است، قافيه در حقيقت به منزله دستگاه مولد صوت است.

) در اينجا براي درك بهتر اين نقش قافيه در موسيقي شعر، سه شعر كه هر سه در 63:1381(شفيعي كدكني، 
  دهيم: اوت دارند را مورد مقايسه قرار مياند ولي قافيه متفيك وزن

 نسـايد تا قدم ، بيـرون نيايد خارت از پايـم آيد تمنـــــايمنميرم تا به راهـت، بر نـــمي

  رود بر بـاد، اعضايـم چـو اوراق پـريشـان مي ز تيغت چاك چاكم، گـر برآرم از جگر آهــي
)1،3/431(

 بـرد زنگ از دل آييـنه آب و رنگ رخسـارش غمخوارشنهد مرهم به زخـم شانه جعـد زلف

  كه دايـم از خدا خواهد شفـاي چشم بيمارش از آن مــژگان او دست دعـا بر آســمان دارد
 )1،2/416(

 كه رنجوري نباشد آنچنان مشكل كه مهجوري فـزون از صبـر ايـوبي است تاب محنـت دوري

  كه ساغر در كفم لبريز و من مردم از مخموري د ماندهچنان بي روي تو دست و دلم از كار خو
 )1،2/579(

شود متفاوت است و اين تا حدود بسياري به تفاوت   اي كه از سه شعر باال احساس مي آهنگ و موسيقي
ختم شده و با اين صامت، كشش صدا ناگهان و يكباره  "ميم"ها مربوط است. قافيه غزل اول به  هاي آن قافيه

شود،   ز كشش صدا كاسته ميپايان يافته است، به طور تدريجي ا "ش"شود ولي در غزل دوم كه با   قطع مي
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تر از شعر نخست است. در غزل سوم، قافيه از دو مصوت بلند برخوردار است و به  لذا موسيقي آن غني

يابد و كامال با دو غزل قبلي متفاوت است  ختم شده است. كشش صوت مدت بيشتري ادامه مي "ي"مصوت 
  از همه است.و در نتيجه غناي موسيقي حاصل از قافيه در اين شعر بيش 

تكرار، موسيقي «كند. رديف، نوعي تكرار است و  تر مي آيد و موسيقي شعر را غني رديف نيز به كمك قافيه مي
گويند  ) مي23: 1379(وحيديان، » آورد و يكي از اركان بنيادي در شعريت شعر است.شعر را به وجود مي

  رديف طبل سمفوني است. 
  ايجاد تناسب - 4

سازي در شعر دارند نيز جالب توجه  موسيقايي قافيه و رديف، نقشي كه در تناسب و قرينهعالوه بر تاثير 
شوند. اين   يابند سبب ايجاد تناسب در شعر مي هايي در شعر حضور مي است. اين دو كه به صورت قرينه
در شعر  هاي ديگري كند منجر به پديد آمدن ويژگي اي كه خود ايجاد مي تناسب عالوه بر لذت و زيبايي

  افزايد. از آن جمله است: شود كه بر زيبايي آن مي  مي
بخشند و منظم  دهند و ساختمان شعر را وحدت مي ) ايجاد وحدت شكل: قافيه و رديف به شعر شكل مي1

  كنند. مي
هاي شعر  ها: قافيه و رديف درعين ايجاد وحدت شكل در شعر، به پاره) جدا كردن و تشخص مصرع3

  بخشد. دها) استقالل و تشخص مي(مصرع ها و بن
جا كه انتظاري به وجود آيد و شود: آن  ) تناسب سبب ايجاد انتظار و لذت حاصل از برآورده شدن آن مي4

  آيد؛ تحريكي صورت گيرد و سپس آن انتظار برآورده شود و آن تحريك ارضا شود لذتي بزرگ به وجود مي
رساند و سبب  تاب در انتظار خود را به كام ميي بي ي نيز خوانندهها. هر قافيه و رديف شايد از بزرگترين لذت

  شود.  آسايش خاطر او مي
  شود: كلمات قافيه در عين وحدت با يكديگرها، قافيه سبب ايجاد تنوع در عين وحدت ميو عالوه بر اين

  شناختي است.اند و در عين تفاوت نوعي وحدت دارند و اين موجد لذتي زيبامتفاوت
  هاست:ش قافيه در غزل زير بيشتر مؤيد اين ويژگينق

 دود نخيـزد از او، چـون نفـس سـوختـه ز آتش پنهان عشق، هـر كه شـد افـروختـه

 دلكـش پـروانه نيست، شمـع نيفروختـه رنگ و پوستخشم و كين، گلبن بي دلبر بي

 يوسـف نفـروختـه كي به عزيـزي رسـد، اي بيـش نيسـتدر وطـن خود گهـر، آبلـه
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 باز نظـر دوختـه  از تپـش آسـوده اسـت، مايـه آرام دل، چشـم هــوس بستـن اسـت

 گـرم نگـردد دگــر، عـاشـق وا سـوختـه شايـد كĤيـد بـه دام، مـرغ پـريـده ز چنـگ

 چشم تو اين حكمت از پيش كه آموخته؟اش، مستـي پيوستـه اسـت          داروي بيمـاري 

 )560بـال و پـر ريختـه، جـان و دل سـوختـه (آمـد و آورد بـاز، از ســر كـويــش كـليــم          

 را لذت نوعي و دارند وحدت هم با تفاوت و تنوع نيع در هيقاف هايواژه فوق غزل در شودمي مالحظه چنانچه
 .آورندمي وجود به

 :ميكل شعر در فيرد و هيقاف تياهم و نقش براي است خوبي نمونه ريز غزل

  آيـدكـه كـار آينـه گاهـي ز آب مي    آيـدحجـاب ميازان به چشم تـرم بي
  آيدخوشم كه اشك منت تا ركاب مي    توانم سـوداگر چه ديـده به پايت نمي

  آيـدز دود زلف به چشـم من آب مي    چو بينمت، نتوانم كه ضبط گريه كنـم
  آيــدسخــن در آيـنـه آفـتـاب مـي    روبرو نشودبه ملك حسـن كسي با تـو 

  آيـدچو زاهدي كه به بـزم شـراب مي    حيا به گوشه آن چشم مست جا كـرده
  آيدسرشك رحم به چشم  سحاب مي    خيزدام بس كه دود ميز كشت سوخته

  آيـد؟چه فال عافيت از اين كتـاب مي    به كار و بار جهان، ديده را دگـر مگشـا
  آيــدكـز آب آينــه، بــوي گالب مـي    رمن گـل را كشيـده در آغـوشكدام خ

  )268آيـد (جـواب مـيمگو كه قاصـد مـا بـي    جواب نامه همين پاره كردن است كليم
 نوعي تنوع نيع در است، شده تكرار هيقاف يهاواژه همه در "اب" هيقاف هجاي نكهيا به توجه با باال غزل در

 را حسرت با همراه ييقايموس التذاذ نوعي زين "ديآمي" فيرد تكرار و است دهيبخش غزل به تازگي و طراوت
 .كنديم القا خواننده به

  غناي معنا - 5
شود. بديهي سبب تأكيد و برجسته ساختن آن مي ،پيش از اين نيز گفته شد كه تكرار يك واژه در پايان ابيات

  بخشد.كند و آن را غنا ميرا با تأكيد بيشتري همراه مياست چنين تكراري، معناي مورد نظر شاعر 
گويد و اشك و ناله و افسوس خويش را از اين امر بيان براي مثال در غزل زير كه شاعر از فراغ يار سخن مي

تر ساخته و قدرت تأثيرگذاري تر و پررنگدر جايگاه رديف، اين معنا را غني "افسوس"تكرار واژه  ،كندمي
  شتر كرده است.آن را بي
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  اگر ز گريه نشد سبز، صد هزار افسـوس    نهال عشق كه برگش غم است و بار افسوس

  سفيد شد به رهت چشم انتظار افسـوس    هـا افـتـــادنيــامـدي و سيـــاهـي ز داغ
  نسيـم رنـگ نـدارد ز نـوبهـار افســوس    شـود وصـلــتبـه آه و نـالـه ميسـر نمـي

  هزار چشم نداريـم، صـد هزار افسـوس!    توان ديدنحسنت چه مي به اين دو ديده ز
  ام شكـار افسـوسرود از دانـههميشه مي    ريزي، رامم نشـد، چـه چـاره كنـمبه اشك

  چه سازم، آينه گم گشت در غبار افسوس    ميـان گــرد كدورت پديـد نيســت دلــم
  )411ـد نقشش دريـن قمـار افسـوس (نشيننمي    بازي او هر چه داشت باخت كليـمبه بوسه

و تحريم است، اما گاهي غرض از آن مطالب ديگري  "نكردن"نهي (فعل امر منفي) در اصل براي طلبِ «
عالوه بر نشان دادن اندوه خويش و  "مپرس") در غزل زير، شاعر با فعل نهي 196: 1379(شميسا، » است.

كه از حال خويش كرده را عمق بيشتري بخشيده است  جلب ترحم و شفقت مخاطب، با تكرار آن، توصيفي
  و بسيار بر قدرت تأثير شعر افزوده است.

  هاي تار ما مپرساز شب ،صبح ما را ديدي    ديـده را كـردي سفيـد، از انتظـار ما مپـرس
  وطن چون گردباديـم از ديـار ما مپـرسبي    ما نه از رستـاي عقليـم و نـه از شهـر جنـون

  از شكـار مـا مپـرس ،طالـع رم كرده بنگـر    افتد به دام ما به غير از رخنه نيستچه ميآن
  بازي، از خصل قمـار ما مپـرسزهـره را مي    سـوز و سامـان دشمنيـمدين و دنيابـاز و عالم

  عـزتي گـر بـود رفـت، از اعتبـار مـا مپـرس    ايــمخوارتـر از شيشـه خـالـي بـه بـزم بـاده
  هـا ببيـن، امـا ز بــار مـا مـپرسبـردبــاري    گوييـم كـز هـر كس چهـا برداشتيـميمـا نم
  گـل بـه دامـن بنگـر و از خارخار مـا مپـرس    دهـد طغيـان اشك ما خبـر از شـور شـوقمي

  ريـزي چـشـم شـرمسـار مـا مپــرساز عرق  بـا وجود خـاك پايـش، توتيـا ديـدن نداشـت
  )413اي كليم از بـرگ و سامـان بهـار ما مپـرس (  نت رنگي است، از بو مفلس استبا گلش گر زي

رود و همين امر، جنبه ادبي و بالغي زيبايي به  گاه، استفهام در مفاهيمي غير از پرسش به كار مي«دانيم كه مي
در جايگاه رديف به و تكرار آن  "چه كنم") در غزل زير شاعر با سوال 63:1381(علوي مقدم، » دهد.كالم مي

كه قافيه غزل است، نيز اين سوز و گداز او  "ا"خوبي معناي مورد نظر خود را بيان كرده است. مصوت بلند 
  را بيشتر كرده است.

  ها چه كنممن و يك حوصله تنگ به اين    خدايا چه كنم ،دست و دل تنگ و جهان تنگ
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  ق چنين كرده تقاضـا چـه كنـمنرنم، شو    شكنــدشيشـه دل مي ،سنـگ بـر سينـه زنـم
  بفـكنـم، بـا گهــر آبـلـه پــا چـه كنــم  در ره عشــق اگــر بـــار عاليــق همــــه را

  خويش را تنگدل از ديدن صحرا چه كنـم  ام بــس بـاشـــدمـاتـم بــال و پــر ريختــه
  مـداوا چـه كنـمدردهاي كهــن خويـش   طـلبـــددردي، چــون بـــاز دوا مـيدرد بـي

  جنگ با صدرنشينان به سر جـا چـه كنـم    من كه چون گرد به هر جـا كـه نشينم خـوارم
  چون به جايي نرسد، شكوه بيجـا چه كنـم  گلـه از چــرخ، بـود تيـر فكنـدن بـه سپهـــر

  گر نبندم ز جهان چشـم تماشـا چـه كنـم  خاري بـودگل شده، هـر جا كـه گل بيخار بي
  عـزلتم گـر ندهـد شهـرت عنقـا چـه كنـم  تـر اســتام از گـور درش بستهــج تنهـايـيكن

  )441نكنـم گـر بـه بـد و نيك مـدارا چـه كنــم (  سر و بـرگ جدلـم نيسـت چـو بـا خلـق كليـم
  غزل زير نيز از نظر قافيه و رديف بسيار جالب توجه است:

 كشـد خار دريـن باديه دامـان از مـنمي منرمـد آن نوگـل خندان از نه هميـن مي

 روز و شب با من و پيوسته گريزان از مـن با من آميـزش او الفـت مـوج است و كنـار

 تا به كي سركشي اي سرو خرامان از مـن؟ قمـري ريـختـه بـالـم بـه پنـاه كـه روم؟

 هـر شيوه دل آسان از مـنتوان برد به مي به تكلـم، به خموشـي، به تبسـم، به نگـاه

 ترسـم آلـوده شـود دامـن عصيـان از مـن نيست پرهيز من از زهد، كه خاكم بر سـر

 كه ببخشـم، بـود ار ملـك سليمـان از مـن گر چه مورم، ولي آن حوصـله را هـم دارم

 )522(گرد غم را نتـوان شسـت به طوفـان از مـن  اشك بيهوده مريز اين همه از ديده كليـم

كند كه معشوق، پيوسته از او گريزان است. شاعر خواسته است با تكرار عبارت  در اين غزل، شاعر بيان مي
در جايگاه قافيه و رديف، از به مالكيت در آوردن اين محبوب گريزان الاقل در شعر خود لذت  "آن از من"

  ببرد. 
  فضاسازي-

كند. تمام وجود او  ه شاعر به وجود آورده است حس ميبا فضاسازي، خواننده كامال خود را در فضايي ك
گونه مخاطب خود را در برگيرد و او را در سيطره اثر خويش شود. وقتي شاعر بتواند اين  مسحور آن فضا مي

  قرار دهد، روشن است كه تاثيرگذاري و نفوذ اثرش چه قدر عميق است.
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لطافت اين غزل را موجب شده  "باران"همه رديف براي مثال، فضاي غزل زير بسيار لطيف است و بيش از 

  است.
 آري هميشـه باشـد، برق آشنـاي بـاران نگسسته عهد صحبت، مي از هواي بـاران     

 هـاي بــاران يعنـي بـود برابـر، بـا قطـره در روز ابـر بايـد، ساغـر شمـرده خـوردن         

 همچون حباب، دستـار در رونمـاي بـاران انـد بـر ابـر، مستـان سـر بـرهنـه           افكنـده

 از گـل گرفتـه كاسه، بـاشـد گداي بـاران در كشور گلستان، گلبن اگر چه شاه است  

 توان خورد، تيـر جفـاي بـارانبر سينه مي بيـداد پـاك طينـت، بر دل گـران نباشـد      

 چشم از جمال ساقي، گوش از صداي باران در گلستان كشمير، هر روز كاميـاب است  

 از بس كه هست مـا را در سـر هواي بـاران گـل شـد ز سجـده مـا            ميخانه آستانـش،

 در خشكسال باشد، شبنـم بـه جـاي بـاران نباشـد      سازم به آب حيوان، گاهـي كـه مي

 )531احسـان بـي تقاضـا، همچون عطـاي بـاران ( پرستـان، دارد كليـم دايــم        ساقـي بـه مي

  و يا در غزل:
 همچو خورشيد به يك داغ، سراپا سوزد عاشـق آن است كـه چـون داغ تمنـا سـوزد      

 رعنـا سـوزدهـر كـه در آرزوي آن قـد  اش سـرو شـود، فاختـه گـردد شـررش      شعله

 سالـكـي را كـه سـر از آبـلـه پـا سـوزدخبـر از گـرمي ايـن راه، قــدم كــاه بـــود          

 عجبي نيست اگر شيشه زصهبا ســوزدگـه در جـامـه فانــوس هــم آتــش گيـرد         

 نـها سـوزدروش هيزم تتر نيسـت كه ت دل ز تــر دامنـي نفـس شـود اهـل جحيـم     

 كه به لـب تشنگي ما دل دريـا سـوزد؟ نتواند چو گذشت از سر يك قطره، چه سود؟   

 كـرم شب تـاب اگر اختـر مـا را سـوزد بس كه پست است و زبون، جاي تعجب نبود   

 كـه مـدام از غــم نـاكـام دنيـا ســوزد هيـزم گـلخـن خسـت بــود آن، دل نبــود       

 )338هـر كه امـروز كليـم از غـم فـردا سوزد (كــرم ايـزدي اش بــاز نـســوزد در حشــر        

كشد. ايجاد چنين فضايي بيش از هر چيز مرهون  حرارت و سوختن در شعر بسيار است، غزل شعله مي
  است. "سوزد"رديف 

  ايجاد حركت در شعر -
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اه رديف سبب ايجاد حركت و پويايي در شعر شده است و هاي حركتي در جايگكليم گاه با آوردن فعل
در  "برخيزد"رساند. رديف هاي متضاد در كنار آن، اين حركت را به اوج ميزيباتر اينكه با قرار دادن فعل

  اي در شعر ايجاد كرده است.غزل زير و تقابل آن با فعل نشستن در بيت اول و آخر، حركت و پويايي ويژه
 بنشيني و ز ابـروي تـو چيـن بـرخيـزد اي خوش آن دم كه دلت از سركين برخيزد   

 نيست ممكن كه غباري ز زمين برخيزدتـا بـه كـنــج دل مــن جـاي نبينــد اول              

 كـه ز پيـري نتوانـد ز كميـن بـرخيـزد هر كـه صيـاد، تـو آن وقت بـه دامـش آيي       

 هر كه برخاست ز ميخانه چنين برخيزد كار مژگـان سيـه مسـت تو شـد كجروشـي      

 سـرنوشتـم اگر از لـوح جبيـن برخيـزد سـرم از زانـوي انـدوه جـدا خـواهـد شــد          

 تا بـه كي آتـش از خانـه زيـن برخيـزد آخر اي شوخ جهانسـوز، سـواري تـا چنـد؟    

 بشكنـد قيمت خاتم چو نگيـن برخيـزد فتي ز كنـارم بـه نظـرهـا خــوارم        تـا تـو ر

  آيـد آن روز كـه گويي بنشيـن، برخيـزد  ام از بـزم و نداني كـه كليـم    ايـن زمان راني
)362(

  نتيجه
 بايز نقد كه است پرواضح .دارد قرار هندي سبك سرآمدان شمار در زيدالو و روشن غزلي با كاشاني ميكل

 به .است شعر ييبايز زانيم معنا و لفظ هماهنگي و باشد مي برخوردار ايژهيو تياهم از شعر در شناسانه

 .است ترنيدلنش و باتريز شعر باشد شتريب معنا و لفظ توازن و شيآرا هرچه گريد عبارت

 .داشت خواهد پي در را شعري فيظرا گريد و اليصورخ معاني، تداعي سلسله كي شعر در معنا و لفظ توازن
 .است ايژهيو گاهيجا و نقش ي،ادار كه دانست باشناختييز هايشاخص از كيي توانمي زين را قييموس

 در آن باشناختييز هايژگييو به كه است توجهي انيشا تياهم داراي قييموس در هيقاف و فيرد است هييبد

 .است شده اشاره مقاله متن
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