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رسدد كده  از جنبدة    همچنین بددین نتیجده مدی    سخن او را در این نوع ادبی باعظ آمده است.

از سایر بحور عروضی بوده  در میان آنها بیشتر موسیقی شعر، استفاده از زحافات بحر مجتظّ

، موازنده و تكدرار توجده نشدان     انواع جنداس  است و از نظر موسیقی داخلی )درونی ( غالبا به

، از جهت موسیقی ه كار گیری  ردیف در قصاید دارندداده و صرف نظر از تفاوتی كه در ب

 معنوی بیشتر به تضاد و مراعات النظیر  اقبال كرده اند.  

 

، سدیف فرغدانی   ،موسیقی شعر، قصایدفارسی، سعدی، مجددهمگر   :ی كلیدیهاواژه

   .ركن دعوی دار

 

 مهمقدّ-8

، نخستین جلوة شنیداری و زیبایی شناسانه شعر است كه با گوش آهنگ و موسیقی شعر

مخاطب و شنونده آشنا می شود و مخاطب از این راه با شعر اولین ارتباط حسی را از نظر 

گر در این مالقات به حظ شنیداری نایل شد كه ادامة تامل و كند. اشنیداری برقرار می

رساند. از این جنبه های روحی نیز میهای معنوی و سایر بهرهتفكر در شعر او را به حظ

بوده كه در تعاریف كالسیک شعر در ادبیات ما بر عامل موسیقی و وزن و آهنگ این همه 

یقی  ، در تعریف شعر یكی از عناصر تاكید شده است. و حتی امروزه نیز آهنگ و موس

این عنصر مهم و تاثیرگذار در طول  (.73: 7183)روزبه ، رودعمده و اساسی به شمار می

تاریخ شعر فارسی و حتی در نثر موزون فارسی قابل توجه بسیاری از شاعران و سخنوران 

ر نتایج تفكّزیباترین كنار مولوی و حافظ  بوده است و در این میان سعدی شیرازی  در

 اند. عاشقانه و عارفانة خویش را در قالب همین اوزان و موسیقی به جامعة بشری هدیه داده

ها و زیباییقان و منتقدان مغفول مانده و به از نگاه محقّ غالباًقصاید فارسی سعدی 

ا همین قصاید امّ ؛های آن كم تر از سایر آثار سعدی  توجه و دقت شده استشاعرانگی

، نهضت قصیده سرایی را ل قصیدة فارسی بر عهده داشتهتحوّ ه بر نقشی اساسی كه درعالو

توان از قصاید سعدی را می در عصر سعدی و شاعران همروزگار او زنده نگه داشته است.

در  .و به نتایج جالب توجهی دست یافت های گوناگون با شاعران همروزگار او مقایسهجنبه

از رهگذر مقایسة موسیقی شعر قصاید سعدی و سه شاعر تحقیق حاضر بر آنیم تا 
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ع و بسامد  مجد همگر و ركن دعوی دار(، تنوّ-فرغانیهمروزگارش)سیف 

(  قصاید فارسی این شاعران را بررسی كناری و معنوی -داخلی یا درونی–موسیقی)بیرونی 

كن جا كه ممو برخی از وجوه غالب زیبایی شناسانة موسیقی شعر را در عصر سعدی تا آن 

عر همعصر ، مختصری از زندگی و احوال سه شاو در توان است  تبیین كنیم. پیش از بحظ

 نماید:سعدی خالی از فایده نمی

الفرغانی از شاعران قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجری محمّدابوالمحامدالدینسیف   

شاعران یكی از  ،مقدمه:هشت(. سیف 7134)سیف،شد ی فرغانه متولداست. وی در ناحیه

نیز از شاعران قصیده سرای مشهور ایران در  مجدهمگر. قابل توجه همعصر سعدی است

 ء وخوشنویسی واوپس ازكسب كماالت وآموختن شعر و انشا» قرن هفتم هجریست.

به  درخدمت سالطین سلغری تقرّب یافت. و رفت و به شیراز یزد شدن درآن ها از سرآمد

ملک ، ه نویسانربنا به روایت تذك فارس و عراق عجم و اءملک الشعر قول دولتشاه،

همچنین  (.6-626: 7118)صفا، «اتابک مظفرالدین ابوبكربن سعدبن زنگی گردید. عراءالشّ

ن ششم و اوایل قرن هفتم ركن دعوی دار قمی از شاعران فاضل و ذواللسانین اواخر قر

راست. وی شاعری درباری است بنا به قول صفا  قدرت او درسرودن قصیده آشكااست كه 

دار مردی دانشمند و فقیه بوده ی قصایدش به مدح اختصاص دارد. دعویو قسمت عمده

شعرش غالباً ساده و روان  تر در شعر گنجانده است به همین جهتولی مطالب علمی را كم

 (.  148-7/1:143همان ،جاست. )

 بیان مسئله  -8-8

ذیل  مطالعات سبک شناختی قرار  ، درقی شعر شاعرانلعه و مقایسة موسیبررسی، مطا   

بررسی و مقایسة قصاید . های شناخت  هنر هنرمندان استمقایسه، یكی از راهگیرد. می

، ران او: سیف فرغانیفارسی سعدی در حوزة موسیقی شعر  با قصاید  سه تن از معاص

ذر آن  تا از رهگ .عوی دار هدف اصلی پژوهش حاضر استو ركن دمجدهمگر 

موسیقی شعر ة در حوزضر حا ةهای قصاید فارسی شاعران موضوع مقالها و تفاوتشباهت

 تبیین گردد.

 پیشینة تحقیق  -8-2
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-به بررسی موسیقی شعر در غزل «موسیقی غزل سعدی»ای با عنوان د در مقالهضیاء موحّ   

 48 ةشمار ،ادبیاتوجهی نداشته است)كتاب ماه های این شاعر پرداخته و  به قصاید او ت

سال چهارم(. آقا حسینی و نیازی  عناصر موسیقیایی غزلیات سعدی و رهی معیری را 

های موسیقایی غزلیات این دو ای تطبیقی به تشابهات و تفاوتواكاویده و از رهگذر مقایسه

  .(23تا1: 7137)آقاحسینی و نیازی،اندشاعر اشاره داشته

بررسی تطبیقی فضای موسیقایی قصیدة سعدی شیرازی »ا عنوان ین پور بمقالة  سرباز و زرّ   

نماید كه با پژوهش حاضر ارتباط هرچند چنان می «و شمس الدین كوفی در رثای بغداد

فرمی داشته باشد، اما چون به زبان عربی و موضوع آن مقایسة قصیدة عربی سعدی در رثای 

قصاید ، با پژوهش حاضر كه در حوزه ای مشابه از شمس الدین كوفی است بغداد با قصیده

( 737: 7133، ارتباط چندانی ندارد. )سرباز و زرین پور،فارسی سعدی و معاصرانش است

.به طور كلی باید گفت با توجه به برخی  منابع در حوزة سعدی پژوهی، تحقیق قابل 

ان عرتوجهی در خصوص قصاید فارسی سعدی عموما و در زمینه مقایسة قصاید او با شا

  .(7183)حسن لی ، دیگر خصوصاً صورت نگرفته است

  تحقیق و اهمیّت ضرورت-8-8

ها های اساسی كالم شاعرانه است و شعر فارسی قرناز آنجا كه موسیقی یكی از ركن   

مطالعة قصاید فارسی سعدی به عنوان موسیقی خاص این زبان متبلور شده،  در بستر

ه ده بیان و زبانش معیار فصاحت و بالغت شمربزرگترین شاعر سخن سرای  فارسی ك

شده است و مقایسة آن با  قصاید شاعران همعصرش كه در همان فضا و موقعیت و با 

، در شناخت و تبیین اندتغذیه فرهنگی و معنوی تقریبا مشابه آثاری را خلق كرده

 تواند كارساز باشد. های لفظی و شكلی شعری آنها  میزیبایی

 بحث  -2

، موسیقی كالم ایشان است. چنان كه های ظرافت و جذابیت سخن شاعرانجنبه یكی از

شعر و هنر شاعر  ، نخستین منظری كه ازلین نگاه  و برخورد مخاطب با شعرگفته آمد، در او

 ، موسیقی ابیات و چگونگیشود، هویدا و ملموس و قابل توجه میبرای مخاطبِ سخن

مطلوب شعری است. سعدی كه جایگاه او در  و سخن در اوزان متنوع وتركیب كالم 

سخنوری بی نیاز از تعریف و بیان است به بهترین صورت توانسته از ابزار موسیقی شاعرانه 
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بهره برد. برخی از شاعران همعصر او چون سیف فرغانی، مجدهمگر  و ركن دعوی دار نیز 

ه ویژه داشته اند .در هم چون سایر سخنوران ، به این جنبه از شاعرانگی سخن خویش توج

 مقالة حاضر ، تمركز اصلی نگارندگان بر همین جنبه از شعر ایشان خواهد بود. 

 شعر موسیقی -8 -2

 درون از شدعر »موسیقی یكی از ركن های اساسی شدعر اسدت و بده قدول شدفیعی كددكنی          

یقی، موسد  بیدرونِ . اسدت  موسیقی ها،زبان همة در شعر، «موعود ارض» و برجوشیده موسیقی

، شدامل  ایدن ركدن   .(11:7188 كددكنی،  شدفیعی ) «است بالتكلیف و آواره شاعرانه احساس

 خدواه  صدوتی،  خدواه  تناسدبی،  گونده  هدر :»شود به طدوری كده   تناسبات گوناگون  كالم  می

 وزن فقدط  آهندگ  از منظدور  بندابراین،  گیرد؛ قرار آهنگ تعریفی ةحوز در تواندمی معنوی،

 قدرار  بررسدی  مدورد  تواندد مدی  شعر یک در كه است هاییناسبت مجموعه بلكه نیست، شعر

 یدا  داخلدی  موسدیقی  -1 كنداری  موسدیقی  -2 بیروندی  موسدیقی  -7: از اسدت  عبارت و گیرد

( در ادامه هركدام از این موارد چهارگانده موسدیقی   36 :)همان «معنوی . موسیقی -4 درونی

 كنیم.ررسی میرا در اشعار سعدی ، سیف ، مجد همگر و ركن دعوی دار ب

 موسیقی بیرونی قصايد سعدی -2-8-8

شود و لدذت بدردن از   موسیقی بیرونی شعر، همان چیزی است كه وزن عروضی خوانده می»

آن، گویا امری غریزی است یا نزدیک به غریزی. به همین دلیل هم هست كده در كودكدان   

یقی را همدراه دارد.  ترین عامل، عامل وزن است كه آشكارترین موسد و شعر عوام، چشمگیر

ها و به لحاظ تنوع یا عددم  بنابراین، بحور عروضی   یک شاعر به لحاظ حركت و سكون آن

ی و عدداطفی شددعر، قابددل بررسددی  هددای درونددهددا و بدده لحدداظ همدداهنگی بددا زمیندده تنددوع آن

سعدی در قصاید خود توجه خاصی به برخدی از اوزان  . (36: 7183شفیعی كدكنی ، «)است

و   درصدد(  در بحدر مجتدظّ   43داشته است . او اغلب قصداید فارسدی خدود را )    پركاربرد تر

 زحافات آن سروده است :

 ن مخبون )مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن(مثمّ بحر مجتظّ -

اگر مطالعه خواهد كسی بهشت برین را          بیا مطالعه كن گو به نو بهار زمین را  

 (188:7111)سعدی، 

 بون محذوف )مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن(بحر مجتظ مثمن مخ-
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به هیچ یار مده خاطر و به هیچ دیار             كه برّ و بحر فراخ است و آدمی بسیار  

 (831 :)همان

و مالیدم اسدت )شدفیعی كددكنی،     « جویبداری »شاهكارهای سعدی اغلدب در اوزان  

13:7188). 

 2/76اعیدل فداعلن(  بحر مضارع مثمن اخرب مكفوف محذوف )مفعول فاعالت مف-

 :ز قصاید سعدی در  بحر مضارع  استدرصد ا

این منتی بر اهل زمین بود از آسمان          وین رحمت خدای جهان بود بر جهان   

 (826 :)همان

 درصد اوزان قصاید فارسی او در این بحر است.   2/76بحر رمل : 

 بحر رمل مسدس محذوف )فاعالتن فاعالتن فاعلن(-

 (872 :بگردد روزگار          دل به دنیا در نبندد هوشیار  )همان بس بگردید و

درصدداوزان قصداید او  بده     4/8هزج مثمن سالم )مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن(. -       

 هزج و زحافات آن اختصاص دارد:  

چو مرد رهرو اندر راه حق ثابت قدم گردد      وجود غیر حق در چشم توحیدش عدم گردد 

 (136 :همان)

 هزج مثمن اخرب مكفوف محذوف )مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن(-

آمدن رایت منصور          بس فاتحه خواندیم به اخالص دمیدیم در رفتن و باز

 (824 :)همان

درصدد از اوزان قصداید    2/1بحر متقارب مثمن سالم )فعولن فعولن فعدولن فعدولن(  -

 سعدی در این بحر است:

 (133 :اقبال سرمد           به بخت همایون و تخت ممهّد )همان بناز ای خداوند

درصد را شامل مدی   6/7بحر سریع مسدس مطوی مكشوف )مفتعلن مفتعلن فاعلن(-

 شود:

 (878:بردش سوی یمین و شمال )همانخال من و توست كه باد شمال          می

قصاید سدعدی    درصد 6بحر خفیف مسدس مخبون مقصور )فاعالتن مفاعلن فعلن(-

 را در بر می گیرد:
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 (876 :)همانكه امیر بزرگوار اجلّ              وجلّشكر و فضل خدای عزّ

 موسیقی كناری قصايد سعدی  -2-8-2

یدا دو حدرف    موسیقی كناری منظور تناسبی است كه از رهگذر هماهنگی دو كلمه»

ی مشدترل  هدا شدود؛ كده در حقیقدت صدامت و مصدوت     ها دیده میدر آخر مصراع

شود گوش لذتی ببرد. این موسیقی كناری همان موسیقی قافیه و ردیدف و  سبب می

ای از ایدن دسدت بده وجدود     هدا  موسدیقی  چیزهایی است كه بتواند در پایدان مصدراع  

 .(36:7183)شفیعی كدكنی، « آورد

قصیده  63بیت را در  7623با نگاهی دقیق و آماری به قصاید سعدی می بینیم كه او 

-ده است .جدول زیر بسامد ونوع دستوری قوافی  قصداید سدعدی را نشدان مدی    سرو

 دهد:

 ضمیر قید حرف فعل صفت اسم نوع 

 73 76 1 744 283 7771 تعداد

 7 7 /6 6/3 78 13 درصد

 

مدأنوس  های معمول برای قافیه استفاده كرده است. لغات ندا سعدی از كلمات و واژه

ها را به كار برده اسدت.  هی به ضرورتِ قافیه آنو عربی در قصاید او كم است و گا

هدایی كده آهندگ خوشدی     او از قافیده »)والسّما، الدّعا، المسا، هبا، عصدا، اتدی، فدال(    

 (.33:7182)حمیدیان، « گیردندارد، بهره نمی

 قافیه در قصاید سعدی به صورت اسم، صفت و فعل آمده است:
               خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار    بامدادی كه تفاوت نكند لیدددددل و نهار   

 (833:7111)سعدی، 

بس بگردید و بگردد روزگدددددددددددار               دل به دنیا در نبندد هوشیددددددددار  

 (872 :)همان
 (824 :دیدار عزیزان و به خدمت برسیدیم)همان         كه نمددددددددردیم و بدیدیم هلل املنّة

درصد (قصاید سدعدی   6/1قصیده )  6ف سعدی زیاد نیست. در مجموع دّید مرقصا

های معدود قصاید سدعدی  عمومداً كوتداه، جمدع و جدور و بده       مردف است. ردیف
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هدای طدوالنی   كند. سعدی ردیفای است كه محدودیتی برای شعر ایجاد نمیگونه

ردیدف همدواره بده     در انتخداب »برد؛ همچندین  و دشوار اسمی و فعلی را به كار نمی

علت وجودی ردیف ... توجه دارد؛ یعنی  به این كه ردیف باید هم به شعر وحددت  

و یكپارچگی بیشدتری ببخشدد و هدم بدر موسدیقی و گوشدنوازی آن بیفزایدد. او راز        

)حمیددیان،  « ن را در شدعر بده خدوبی دریافتده اسدت     ردیف و نقش ظریف و مهدم آ 

-ستوری ردیف قصاید سدعدی را نشدان مدی   جدول زیر ، بسامد و نوع د. (33:7182

 دهد: 

 ضمیر حرف فعل اسم نوع  ردیف  

 7 2 7 7 تعداد

 6/7 1 6/7 6/7 درصد

ها استفاده كرده عبارتندد از: فعدل پیشدوندی    هایی كه سعدی در قصاید از آنردیف

 مانند بازآمد، برخاست:

نظر باز آمد  سعدی اینک به قدم رفت و به سر باز آمد       مفتی ملت اصحاب 

 ( 833:7111)سعدی، 

علَم دولت نوروز به صحرا برخاست               زحمت لشكر سرما ز سرِ ما برخاست 

 (133:)همان

 های كوتاه مانند نیست، گردد، است، كرد، نباشد و  ماند:فعل

 دبسا نفس خردمندان كه در بند هوا مانَ 

 (837 :ن)هماخردمندی كجا ماند؟ در آن صورت كه عشق آید

 «:را»حرف 

آن روی بین كه حسن بپوشید ماه را             وآن دام زلف و دانة خال سیاه را  

 (183:)همان 

   اسم:

 محمّدسرو نباشد به اعتدال       محمّدماه فروماند از جمال 

 (833:)همان

 شود:های قصاید سعدی یافت میتنها یک مورد ضمیر در ردیف
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واجب بر اهل مشرق و مغرب دعای تو         م آید ثنای توای پیش از آن كه در قل

 (813 :)همان

 موسیقی داخلی يا درونی قصايد سعدی  -2-8-8

هدا و  هایی است كه میان صامتتناسب منظور از موسیقی داخلی یا درونی مجموعه»

های كلمات یک شعر ممكدن اسدت وجدود داشدته باشدد؛ ایدن خدود ندوعی         مصوت

  .(33:7183)شفیعی كدكنی، « كندموسیقی ایجاد می

ها تجزیه پذیر نیسدتند، از  در اوزان جویباری چون مصراع»بنا به نظر شفیعی كدكنی 

 (. 81:7188)شفیعی كدكنی، « توان كمک گرفتتر میتجانس حروف بیش

ها( یكدی از ابزارهدای سداخت    تها و مصوّنغمة حروف )هماهنگی و تكرار صامت 

خلی شعر اسدت. سدعدی  از ایدن طریدق موزونّیدت  و گدوش       موسیقی درونی و یا دا

نوازی خاصی درقصاید فارسی خود  ایجداد كدرده اسدت.در جددول زیدر بسدامد بده        

 شود:كارگیری انواع جناس ، تكرار و واج آرایی در قصاید سعدی دیده می

 تكرار واج آرایی جناس و انواع آن  نوع 

 231 111 736 تعداد

 78 22 71 درصد

 

 ناس تام:ج -

خادمِ ایوان بسوز مجمرة عود   مطربِ مجلس بساز زمزمة عود

 (836: 7111)سعدی ،

 ی خوشبو.در مصراع اول نوعی ساز و در مصراع دوم نوعی ماده« عود»
 نة  نار است و آن چو شعلة  ناركه این چو داخدش چگونه وصف كنم      لبش ندانم و

 (873 :)همان

 دوم آتش است.  « نار»ار و اول به معنی میوة ان« نار»

ه بدانستم از یسار یمین را كزان زمان ك      ی تو مانَد یمین غیر مكفّربه خال پا

 (183 )همان:

  ر مصراع دوم به معنی راست است.در مصراع اول قسم و سوگند و د« یمین»
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 :مركّبجناس -
    زحمت لشكر سرما ز سرِ ما برخاست علَم دولت نوروز به صحرا برخاست

 (133)همان: 

 :)همانبان و سایه یِ بان مقر عیش بود سایه به چند روز دگر كآفتاب گرم شود

823)               

 جناس ناقص )افزایشی، حركتی، اختالفی(-

 را كمینی جادو             گشاده بر دل عشاق مستمند ابروی تركان به تیر غمزه كمانِ

 یمین را ملک تمالت و حكمت        چنان مطیع و مسخر كند كهروی زمین را به اس ملول           

  را سمین و بازوان سیمین مگر سواعد          اندر نماند دست تطاول به عهد ملک وی           

 (188 :)همان

را  كاهتوان بود  كوهچند احتمال             من صبر بیش از این نتوانم ز روی او

 (183 :)همان

 كه این پندم از پدر یاد است داریاد به       بالای برادر از كس  مدار باش و پالتو                

 (137 :)همان

 بانی نیستكه در طبیعت این گرگ گله    پیشسر در  میش مباش غرّه و غافل چو                

 ( 131:)همان

گردد   عَلَمنی باش تا فردا او گفتن     تو در علمش چه دا عِلمزبان را دركش ای سعدی ز شرح 

 (131 :)همان

 موازنه   -

خاتم رضای تو سعی امل هبا  بی                عمل دغل     ی قبول تو ضربِبی سكّه

 (184 :)همان

ببرد گوی سعادت كه صرف كرد و بداد    ت كه گرد كرد و نخورد     نداشت چشم بصیر 

 (136 :)همان

گیر تا كنزالحكم گردد ها برتنت را زخم           الیقین گرددز تا عین ها بردودلت را دیده

     (                                                                                                                            133:)همان

         نشاید شمار كرد   ی كهاسباب راحت          الوان نعمتی كه نشاید سپدددداس گفت

 (131:)همان
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 تكرار  -

خدورد كده در بعضدی ابیدات ایدن      در قصاید سعدی گاه تكرار واژه هم به چشم مدی 

 می سازد مانند:  مركّبتكرار، واژه 

 جددددهان گونه گونهتا دگر روزه با جهددددددددان آید        بس بگردد به 

 بر فراق بهددددددددددار وقت خزان             می نالیددددددددددد زار زاربلبلی 

 گیددددددرند         متالشی شود به دور زمددددددددان   بر جزو جزوكوه اگر 

 (821 :)همان

 واج آرایی.  شامل مواردی از قبیل:  - 

 «:ر»، «د»تكرار -

دد وجود غیر حق در چشم توحیدش عدم گر     چو مرد رهرو اندر راه حق ثابت قدم گردد       

 (      136:7111)سعدی، 

 «:چ»تكرار  -

چشم و چراغ اهل قبایل ز پیش چشم          برق جهنده چون برود؟  همچنان برفت  

 (864 :)همان

 «:گ»تكرار -

گوهر ز سنگ خاره كند ل ل  از صدف     فرزند آدم از گِل و برگ گُل از گیا 

 (184 :)همان

 «:آ»تكرار مصوت بلند  -

 خوانی نیست  كه كار مرد خدا جز خدای                    اه بی نیاز برگكفِ نیاز به در

 (134 :)همان

 «:َ -» تكرار مصوت كوتاه  -

اصی اَبر اَز دل دَریا بَرخاست  كه به غَوّ       بَر عَروسان چَمَن بَست صَبا هَر گهَری

 (133 :)همان

 «:دِ » تكرار مصوت كوتاه -

 كِه كشتی روزِ طوفان غرقِه از بارِ شِكم گردد     مَنِه بارِ شِكم بر دِل    درین گِردابِ بی پایان    

 (133 :)همان
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 موسیقی معنوی قصايد سعدی  -2-8-9

هدای معندوی   اند، همه، تناسدب النظیر و ... خواندهآن چه قدما طباق، تضاد، مراعات»

-وجدود مدی  ها، نوعی آهنگ در درون شعر بده  مفاهیم و كلمات است و این تناسب

ها، اگر به طرزی باشد كه خواننده متوجده تصدنع هنرمندد    آورد و رعایت این تناسب

-ها اجزای شعر را از درون به هم پیوند مدی نشود، بسیار پر اهمّیت است. این تناسب

بسدامد و   (.31:7183)شفیعی كددكنی،  « استحكام فرم تأثیر بسیار دارند بخشند و در

سیقی معنوی در قصاید سعدی در جددول زیدر نشدان    درصد به كار گیری عناصر مو

 داده شده است:

 ایهام تلمیح مراعات النظیر تضاد   نوع

 3 14 713 788 تعداد

 /6 6 73 6/72 درصد

 

 های معنوی  در قصاید فارسی  سعدی درموارد زیر است:تناسب 

 تضاد یا طباق : -

 رجا  دهدلطف تو دل می باز از كمال      خوف شود زهای دوستان تو خون میدل

 (183 :)همان

     و آن چه هست از نظر علم تو پنهانی نیست   آمدة صنع توایم         هستبه  نیستیا رب از 

 (131 :)همان

 نفرستاد پیشكسی كه برگ قیامت ز            نگاه كند پسبسی به دیدة  حسرت ز 

  (136 :)همان  

 كنند:ند و ایجاد  تضاد میگیرها مقابل هم قرار میو گاه فعل 
 برخاست چه زمینی است كه چرخش به تولّا         بنشست چه هوایی است كه خلدش به تحسّر

 (137 :)همان 

 بگشاد یمن تو درِ اقبال بر جهان به              ببستگار تو ایّام  دستِ فتنه به روز                   

بهارگاه و خزان باشد و دی و مرداد      ی  خورش فرو رودو بی ما  برآیدبسی       

 (136:)همان 
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شود كه چندین تضاد یا آرایة دیگر را در خود در قصاید سعدی ابیاتی دیده می

 اند :جای داده

   برخاست فردا از اندیشة زاهدكه دل        بنشستبه ذوقی برِ شاهد  امروز عارف 

 (137:)همان 

 ست.هم جناس ا« زاهد»و « شاهد»بین 

 النظیرمراعات- 

های كالم، اجزایی از یدک كدل باشدند و از ایدن     و آن وقتی است كه برخی از واژه»

 .(731:7183)شمیسا، « ها ارتباط و تناسب باشدجهت بین آن

شكر آن را كه زمین از تب سرما برخاست       كردند ریاحینو  نقل باغ پر از طبق

 (133 :)همان 

 برخاست چمن ناله و غوغارا ز  بلبالن        بزم صبوح است كه در چنگ نغمة موسم

 (137 :)همان  

   )نغمه، چنگ، بزم، صبوح( و )بلبل، چمن، ناله و غوغا(              

 قصايد سیف فرغانیموسیقی  -2-2
بررسددی موسددیقی شددعر قصدداید سددیف فرغددانی  بدده عنددوان یكددی از شدداعران قابددل توجدده  

 1233قصدیده در   721، سدیف  .یابدد جاری ما اهمیت مدی  از حیظ مقایسة همروزگار سعدی

 بیت سروده است. 

 موسیقی بیرونی قصايد سیف -2-2-8

درصدد از   21های مختلفی سروده اسدت.  درحددود   سیف فرغانی قصاید خود را بر وزن

 اوزان قصاید او در  بحر رمل است:

 رمل مثمن محذوف )فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن( -

آن چنان رو را نشاید جز مه و خور آینه        روی تو چون مه منور آینهس ای ز عك

 (44:7134)سیف، 

 رمل مسدس محذوف )فاعالتن فاعالتن فاعلن( -

ی فرمان اوست        جسم و جان در قبضه  آن خداوندی كه عالم آنِ اوست 

 (1 :)همان
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 رمل مثمن مخبون محذوف  )فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن( -

 عمر تو موسم كارست و جهان بازاری   ز بازار جهان حاصل تو گفتاری ای

 (24 :)همان

 رمل مسدس مخبون محذوف )فاعالتن فعالتن فعلن( -

 ور كسی آدمیست ایشانند           غرض از آدم درویشانند               

 (216 :)همان 

 درصد( 73بحر هزج )-

 یلن مفاعیلن(هزج مثمن سالم )مفاعیلن مفاعیلن مفاع -
ای او را و او كرده جهان روشن زهی از نور روی تو چراغ آسمان روشن       تو روشن كرده

 (762 :)همان

 هزج مسدس محذوف )مفاعیلن مفاعیلن فعولن( -

 به دل گر مستمع بودی به جان باش   كنم بشنو بر آن باشنصیحت می

 (217 :)همان

 مفاعلن فعولن(هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف )مفعول  -

 بر كشتة كربال بگریید    ای قوم درین عزا بگریید             

 (713 :)همان

 هزج مثمن اخرب مكفوف محذوف )مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن( -

 گنج حكم و حكمت آن نامتناهی  قرآن چه بود؟ مخزن اسرار الهی     

 (22 :)همان

 درصد( 71بحر مضارع )-

 ف محذوف )مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن(مضارع مثمن اخرب مكفو-

رخت اندرو منه كه نه ای تو سزای خال  سرای خالای جان تو مسافر مهمان

 (713 :)همان

 مجتظ مثمن مخبون محذوف )مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن(: درصد( 74بحر مجتظ )-

 ای، ای سر كبار بمیر تو پایدار نه رسید پیک اجل كای بزرگوار بمیر  

 (223 :)همان
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 درصد( 1/1بحر منسرح )-

 منسرح مثمن مطوی مجدوح )مفتعلن فاعالت مفتعلن فع(

كآمدن من به سوی ملک جهان بود  در عجبم تا خود آن زمان چه زمان بود    

 (744:)همان

 درصد( 77بحر خفیف ) - 

 خفیف مسدس مخبون مقصور )فاعالتن مفاعلن فعلن(

 دالن برودشق در پی چو بیع  حسن هر جا كه در جهان برود      

 (741 :)همان 

 درصد( 8بحر متقارب ) -

 متقارب مثمن سالم )فعولن فعولن فعولن فعولن( -

 شكر در نمكدان نخواهیم یافت  درین دور احسان نخواهیم یافت

 (738 :)همان

 متقارب مثمن محذوف )فعولن فعولن فعولن فعل( -

 وی یار بر ز بنده سالمی س  اال ای صبا ساعتی بار بر

 (743:)همان

 موسیقی داخلی )درونی(قصايد سیف -2-2-2

هدا، جنداس و واج آرایدی  قصداید     هدا یدا مصدوت   در این حوزه بیشتر از جهت تكرار صامت

 كند : سیف جلب نظر می

 تكرار جناس واج آرایی   نوع

 771 418 183 تعداد

 4 71 24 درصد

 

 جناس   -

 جناس تام:-

 (226 :كه دردمند بال را دَمِ تو درمان شد )همان   نفس در دَم      ه مردم محنت زدهبرو ب

 دَم در مصراع اول فعل است یعنی بِدَم و در مصراع دوم به معنی نفس است.
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سوی شیرین ره آمد شد فرهاد مگیر          خسرو و فرهاد فقیرتو بی مال شیرین و

 (238 :)همان

 دوم نام معشوق فرهاد است. شیرین در مصراع اول دلنشین و در مصراع

 جناس )حركتی، اختالفی، تام و...(: -

 یک وصف تست قدرت و یک اسم تو قدیر      خبیر عالِم، ای عالَمای پادشاه 

 نیر بر گردن طبایع از حدددددددددكم تست      نوربر چهرة كواكب از صنع تست 

 فقیر دا كرد كایعشق از رواق غیب ن       بسی بود جان من فقردر آرزوی     

 (4و 1:)همان

 موازنه: -

 بر گردن طبایع از حكم تست نیری كواكب از صنع تست نور   بر چهره

 (1 :)همان 

مستفیدند دل و جان ز تو چون عقل از علم      مستفادند مه و خور ز تو چون نور از نار 

 (31 :)همان

 تكرار  -

 تكرار مصوت بلند آ :-

عزیز تست خوار ما عزیز ماست خوار تو     دنیادار را عزت اری و دار را خوكنی دین

 (72 :)همان

 :«ای»تكرار مصوت بلند -

ترسی كه فردا گویدت ایزد        كه تو مزدور شیطانی و دوزخ مزد كار تو از این سیرت نمی

 (8 :)همان

 : -تكرار مصوت كوتاه   -

ره به پردة معنی براز نوای حروف  تو       چونایِ بلبلِ خوانندددددددِه گشت تیز آهنگ

 (27 :)همان

ستان خراج تو دادِ بندگیِّ خددددددددددددداوندِ خود بده            و آنگاه از ملول جهان می

 (73 :)همان
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بادِ خزانِ نكبتِ ایّام  ناگددددددددددددددهان               بر باغ و بوستان شمدددددا نیز بگذرد 

 (271 :)همان

 «: ش »صامت  تكرار -
ز تلخی ترش رویان شد آخر كام شیرینت         چو شور آب قناعت شد شراب خوش گوار تو  

 (71 :)همان

 «:ت و ن»تكرار صامت -

 ز تیغی بر میان بستن مرادی در كنار تو  زنی ناید     باید، چو تو تن میملک شمشیرزن 

 (8:)همان 

 «س»تكرار صامت -
چه نیستی ز ایشان        وگرنه در كمین افتد سگ مردم سوار تو  چو مردم سگسواری كن اگر 

 (3 :)همان

 پای تو شكسته نردبانست                گسسته ریسمانست دست تو

 (273 :)همان 

 «:خ، ر»تكرار صامت  -

 سهراب رخش رستم دستان فروخته  كه خر خردام ز پی آنهرگز ندیده

 (76 :)همان 

 «:غ»و « ل»تكرار صامت -

دل نبودستند و اكنون شد      دل من ناگزیز غم، غمِ تو ناگزیر دل غم، غمت بیدلم بی

 (263 :)همان

 تكرار واژه:-

 دل و مویم كه بد سپید و سیاه         گشت در معصیت سیاه و سپید

 (6 :)همان

رغند بر سر كوی رضا از وصل و هجران فا           اختیار از دل برون و دل برون از اختیار

 (                                                                                                             261:)همان
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 موسیقی كناری قصايد سیف   -2-2-8

گر بسامد و ندوع قافیده در قصداید    جدول زیر بیان. عندهای قافیه در قصاید سیف متنوّواژه

 سیف است:

 ضمیر قید حرف فعل صفت اسم نوع

 13 774 46 763 172 2123 تعداد

 7 1 6/7 6 3 83 درصد

 

 :او گاهی از لغات نامأنوس برای قافیه استفاده كرده است مانند

 منم یارا بدین سان اوفتاده               دلم را سوز در جان اوفتاده

 (773:7134)سیف، اده اوفت سرحانبه عهد این سگان از بی شبانیست      رمه در دست 

 سرحان: گرل 

 روند:های عربی به عنوان قافیه به كار میو گاه تركیبات و واژه 
 باد بر روی تو از ایزد هددددددزاران آفرین        ای جمالت آیتی از صدددددددنع ربّ العالمین     

ی الحقّ المبین تو چنان شاهی كه در منشور دولت درج كرد        عشق تو عشّاق را انتم عل

 (743 :)همان

هدا بده وفدور یافدت     یابیم كه عیوب قافیه در آنبا كمی دقت در قوافی قصاید سیف درمی

 كنیم:هایی از آن اشاره میشود كه به نمونهمی

جمع قافیده شدده    «ان»در ابیات زیر عیب شایگان)ایطای جلی( كامالً آشكار است .یعنی  

 است:

 روشن دیدگاندل گردد چو آب برو شددددداید       كه خال تیره اگر با آتش عشقت وزد بادی

 روشن خرانمالم      كه از بس سنگ ساییدن شود نعل ز بهر آب رو پیشت رخی بر خال می  

 روشددددن. زنانعشق را شادی       به اسپیداج و گلگونه شود روی به سیم و زر بود دایم دل بی

 (761و  761 :)همان                                                       

 گوهر خسروانچنان نموده كه بر تاج          به چشم مردم خال در تو بر سر من  

 گوهر.... شاعرانز كان طبع فشاندند          اگر به مدحت این مردمِ نه مرد و نه زن

 (717 -712 :)همان                                  
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در . »ی است و به ندرت به صورت یک جملهاسمی یا فعل غالباًر قصایدسیف ردیف ها د

یدک  ، ای وجدود داشدته باشدد   زنجیرة گفتار شاعر، وقتی ردیف فعلی یا ردیدف اسدمی تدازه   

گمان اگر جدول ردیدف  شود كه بیهای خاص در زبان او ایجاد میها و كنایهرشته استعاره

هدا و  آمدد. از رهگدذر همدین ردیدف    ه وجدود نمدی  وجود نداشت آن تركیبات و استعارات ب

شود كه گاه زیباست. ضرورت ردیف است كه نوعی تشخیص در شعر گویندگان دیده می

تدر بدرای نمدایش دادن قددرت شداعری      هدایی كده جنبدة اسدمی دارندد بدیش      انتخاب ردیدف 

هدای فعلدی دشدوار بده طدور كلدی تصدویرهای شدعری را         گویندگان بوده است و نیز ردیدف 

-به سكون و ایستایی تبدیل مدی  كند و آن حركت و جنبش تصویرها راصه و كوتاه میخال

هدا  یدابیم كده اكثدر آن   بدا مطالعدة قصداید سدیف درمدی      .(226:7183)شفیعی كددكنی،  « كند

های سدیف  ها و اصوالً در همة قصیدهولی مطلب مهمی كه در آن»طوالنی و مردّف هستند. 

هدا . اعدم از آن كده ایدن     های دشوار است در بسدیاری از آن قابل توجه است انتخاب ردیف

هدای  باشدند. از جملده ردیدف   های سادة اسم یا فعل و یدا جملده و یدا ]حدرف[     ها واژهردیف

تدوان ذكدر كدرد: حدروف، اندیشده، حسدن، آینده،        هدا را مدی  هایش ایدن كلمده  دشوار قصیده

ای، انگشت، گوهر، مشغول، معقول؛ و حقیقت، آفتاب، سایه، سنگ، دندان، شكوفه، گل، پ

هدایش بدرای   های كوتاه هم در قصیدهو جمله مركّبهای بسیط و عالوه بر این بسیاری فعل

، 7134)سدیف، « تدر اتفداق افتداده   ردیف به كار رفته است اما التزام كلمات در اشدعار او كدم  

جددول زیدر    قصدیده مدردف اسدت .    81قصدیدة سدیف ،    721مقدمه: بیست و یک(. از میان 

 دهد:بسامد و نوع ردیف  را در قصاید سیف نشان می

 ضمیر حرف فعل صفت اسم نوع

 3 3 43 2 21 تعداد

 1 1 61 2 17 درصد

 

 های فعلی :ردیف -

 بندة او شو و غم در دل آزاد مگیر     انده دنیا به دل شاد مگیر   ای پسر

 (231 :)همان
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 شكر در نمكدان نخواهیددددم یافت             درین دور احسان نخواهیم یافت

 (738 :)همان

 ردیف اسمی  و حرفی -

 چو چشمم آب ز خون جگر خورد آن تیغ   و كرد نرگس مستش ز تیر مژگان تیغ  چ 

 (788 :)همان

 ها شود فسانة توكه شاه بیت سخن         بسی نماند ز اشعار عاشقددددددددانة تو    

 (776 :)همان 

 پرده برافگن رخ چو مددداه و خورت را             كند نظرت رانمی ددددملدیده تحددددد

 (273 :)همان

 ای:های طوالنی جملهردیف - 

  هم رونق زمان شما نیز بگذردهم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد          

 (271 :)همان

 موسیقی معنوی قصايد سیف -2-2-9
ن تناسدبات معندایی  چدون تضداد و مراعدات      ، موسیقی معندوی همدا  همان گونه كه گفته آمد

 النظیر و ... در شعر شاعران است . 

ترین عناصرموسیقی معنوی در قصاید سیف در جددول زیدر آمدده    بسامد به كارگیری عمده

 است:

 ایهام تلمیح مراعات النظیر تضاد نوع

 42 124 364 622 تعداد

 7 73 23 73 درصد

 

 تضاد -

 ایا نشانده ز درّ در عقیق تردندان  گریندشقان درآیی عا خنده چون تو به

 برو بپوش به خاموشی از نظر دندان        كن كوتهاست قصه  دراززبانت ار چه 

 (37و33 :)همان

 (247 :)همان دشمنانند دوستان در وی یی چو سگانمله از بهر لقمهج 
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 شد   ایمانت ركفو  نورتو  ظلمتبه توبه      شد مسلمان یكافر اگر تو توبه كنی  

 (221 :)همان

 مراعات النظیر - 

  یاد روز وصل تو شبم خورشید سان روشن به   گردد  باید چراغ مَه كه میمرا در شب نمی

 (764 :)همان

 شب، چراغ، ماه و روشن با هم تناسب دارند. روز، خورشید و روشن با هم متناسبند.

 سنگی اگر بر سر بگردانی مراآسیا      ة دل پال كرده همچو گندم با همهدان

 (734 :)همان

 دانه، گندم، و سنگ آسیا متناسبند.

 ب تو با دهنم چون به یكدگر دندانل        عی و بخت نه دورست اگر شود نزدیکز س   

 (33 :)همان

 بررسی موسیقی قصايد مجد همگر -2-8

بیدت   43یش از بیت دارد. به طور متوسط هر قصیده او ب 2243قصیده در  64مجد همگر 

 را شامل می شود.  

 موسیقی بیرونی -2-8-8

از « مفداعلن فعالتدن مفداعلن فعلدن    »همگدر وزن  بیشترین وزن بكار رفتده در قصداید مجدد   

درصدد از قصداید او در ایدن وزن سدروده شدده       46زحافات بحر مجتظ است كه در حددود  

 است:

 مجتظ مثمن مخبون محذوف )مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن(-

 شان همی نیاید یادز دوستان كه ز من كشد فریادادم از بن هر موی برنه

 (222: 7116)همگر،  

 درصد از قصاید مجد همگر در این بحر آمده است. 74بحر مضارع : -

 مضارع مثمن اخرب مكفوف محذوف )مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن(  

 جوانیم چرخ زالوز غم بریخت خون           بر من زمانه كرد هنرها همه وبال

 (284 :)همان 
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درصد  از قصاید او در بحر  78هزج مثمن سالم )مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن(  -

 هزج و مشتقات آن است:
 شده است از باد عیسی دم چمن زاییده چون مریم      بهشتی شد دگر عالم چو روی حور عین خرّم     

 (133:)همان  

 وف )مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن(هزج مثمن اخرب مكفوف محذ -

 دل از غم آن لعل شكر بار نگیرد                        تا لعل تو از تنگ شكر بار نگیرد 

 (278:)همان

 هزج مسدس محذوف. )مفاعیلن مفاعیلن فعولن( - 

 (247:)همان گرددم رام و نه دلبرنه دل می             دهد كام و نه اخترنه چرخم می

 مسدس اخرب مقبوض محذوف )مفعول مفاعلن فعولن( هزج -

 (113:با باد به بوی هم عنانی )همان  ای آن كه چو باد ناتوانی

 3درصد را در بردارد3خفیف مسدس مخبون مقصور )فعالتن مفاعلن  فعلن(-

 (266 :بندة زلف تو نسیم بهار )همان  ای جمال تو رونق گلزار

درصد اوزان قصاید او در این  3فاعالتن فاعالتن(رمل مثمن سالم )فاعالتن فاعالتن -

 بحر است.

آتش اندر سوخته تا چند پنهان داشتن         ر دل آتشِ سودای جانان داشتنچند د

 (178 :)همان

 رمل مثمن محذوف )فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن( -
از جزع جان صورت آن دُر و لیكن باشدش      زاید زدو دریا روانكه می چیست آن گوهر

 (113:)همان

 رمل مثمن مخبون محذوف )فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن( -

خند لبش تنگ به دندان من است  پستة خندان من است       در شكر ترل من كان دهنش

  )788:)همان

 درصد در متقارب است.  4متقارب مثمن سالم )فعولن فعولن فعولن فعولن( -

ی خسرو چرخ در اهتمامت خه  زهی خواجه صدر انجم غالمت

 (786:)همان
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درصد در بحر رجز سروده  4رجز مثمن مطوی مخبون )مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن( -

 شده . 

 ساخت ز ماه و اختران یاره و عقد و مرسله       چو كرد آسمان افسر زر ز سر یله دوش

 (138:)همان

 

 موسیقی كناری قصايد  مجد همگر  2-8-2
 دهد:ید مجد همگر : جدول زیر بسامد انواع قافیه را در قصاید مجد نشان میقافیه در قصا -

 ضمیر حرف قید صفت فعل اسم نوع

 76 3 24 183 37 7836 تعداد

 /33 /6 31/7 71 2 83 درصد

 

كند . توجه به لفدظ  مجد همگر در اشعار غیر مردف خود گاه از قوافی دشوار استفاده می

چدون: اعنداق، ایقداق، احدداق،     هدایی هدم  كاهد. قافیهروانی شعر میو معنی واژه از لطافت و 

 شود:استنطاق،آماق، معالق، اشفاق و ...در قصاید او دیده می

 بدان دو طرّة طرار سرباز               بدان دوغمزة غماز ایقاق

 به گلزار رخت نزهتگه دل          كزو گلرنگ وگلچین گردد احداق

 و عصر     كه باشد خسروان را كحل آماقبه خال سم ّ اسب خسر

 (218-211:به نعل اشهب مریخ میخش            كه شد گردنكشان راطوق اعناق)همان

مدثالً  كندد.  ی تكلف كلمدات را هدم قافیده مدی    ها به تنگنا افتاده و از روهمگر در برخی قافیه

كند و یا كلمات شنا و دوتدا را  معامله و سنلبه و مجادله را با خردله و داخله و فاعله  قافیه می

كند. اما در قصاید مدردّف خدود   به صورت شناهی و دوتاهی با سپاهی و صبحگاهی قافیه می

 ی دشوار  ندارد:این مقدار قافیه
 عقدة رأس داس شد ازپی كشت سنبله شكل فلک خراس شد مهرچو دانه آس شد      

 چهره چوشیرتا به كین با كه كند مجادله   شیرسپهرپنجمین شیرسپهركرده زین               

 نزد تو وزن جان ودل یک جو ونیم خردله        ا ی بت خلخ چگل ازتو بت تبت خجل   

 حكم به عدل توامان كرده چو خوش معامله          مالک مملكت ستان بارگهش در  امان  
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 ا به برون  و داخله  ت عیان درحد مصر وقیروان           شغل اوامرت روان تمركّبدخل 

 حكم ترا بداده جان قدرت  فكر فاعله     چارفلک زشش كران هفت مدارآسمان    

 (113-133:)همان

 مرو راه جفا ودوری ارچه                    به روی رفتن بود رای سپاهی

 نیندیشی كه راهت  رابگیرم                 به  دود   ناله های    صبحگاهی

 ان طوفان بیارم                شود رخش جهان سیرت شناهیوزاب دیدگ

 دلم با تست یكتا  كی پسندی              كه گیرد قدّم از هجرت دو تاهی

 (113 :)همان

 ردیف در قصاید مجد همگر : -

قصیده مردف است . ردیف در اشعار مجد همگر اسمی،  76قصیدة مجد،  64از مجموع 

ر متصل است و در این بین ردیدف فعلدی سدهم بیشدتری دارد. او در     فعلی، نشانة را و یا ضمی

ای مانندد: اندداخت، گرفدت، دارد، نیسدت، نگیدرد و...      هدای سداده  های خدود از فعدل  ردیف

 و پیشوندی را به كار نبرده است. مركّبهای استفاده كرده است. مجد حتی فعل

ضدمایر متصدل مانندد: ت،     های ساده مثل دوست، جهان وهای او شامل: اسمسایر ردیف

هدا  خدورد كده ردیدف آن   باشد. در دیوان او چند قصدیده بده چشدم مدی    می« را»ش، و حرف 

هدای دشدوار اسدتفاده    است . مجدد هرگدز از ردیدف   « چه رسد»و  « من است»جمالت كوتاه 

 نكرده .انواع و بسامد ردیف در قصاید مجد ،چنین است:

صددددددددددفت  فعل اسم نوع

 مفعولی  

ضدددددددمیر و 

 حرف 

 جمله  

 7 7 7 3 1 تعداد

 2 2 2 71 3 درصد

 

 های فعلیردیف-
 ترل من كان دهنش پستة خندان من است      درشكر خند لبش تنگ به دندان من است        

 (                   788:) همان 
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تا شاه نیک عهد سرتخت جم گرفت           گیتی ز عهد كسری افسانه كم گرفت  

 ( 734:)همان

 یف اسمیرد-

تا سوی تنگنای دلم  یافت راه دوست       آن دل كه  تو به دوست بدی شد گناه دوست 

 (233:)همان

 جهان نمای ضمیرتو رهنمای جهان     زهی انامل وكلكت گره گشای جهان                 

 (112:)همان 

 

 موسیقی داخلی درقصايد مجد همگر  2-8-8

جناس ، واج آرایی و تكرار در قصاید مجد قابل توجه  از نظر موسیقی داخلی یا درونی ،

 است:

 تكرار واج آرایی   جناس نوع

 733 7633 761 تعداد

 8 31 8 درصد

 

 تكرار واژه -

 ضیغم  آن شیر كه با پنجه و بازوی شكوهش           چون پنجة بید آمد سرپنجه

 (134:)همان

روی عین گناهست گناه  از همهنقض عهد    من هجر تو بشكست تو عهدم مشكن پشت 

 (131 :)همان

 «: ا»و « ش»تكرار صدای - 

نشین شادمان تا جاودان در سایة این شه     ه نشان از شاهی و شادی نشانتا بود ای ش

 (161 :)همان

 «:غ»و « ر»و « خ»تكرار صدای -
دریغا خر خران  من كه چون جان جوهری را از كسم ناید دریغ          زین خرانم جو دریغ آید 

 (148:)همان
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 «:ز»تكرار صدای - 

 كه از زمین و زمان دور گردد امن و امان    ین و زمددددان كه گر خواهدخدایگان زم

وز اضطرار شود چون زمین زمان گردان         راب شود چون زمان زمین ساكناز اضط

 (161:)همان 

 جناس )افزایشی، حركتی، اختالفی(-
مد ترسم كه از تصریف دهر      از گِلم گُل بردمد و آنگه چه سودم زین و آن برد گِلاز  لتا گُ

 (141)همان : 

 امانو  امنكه گر خواهددددددد         كه از زمین و زمدددددددان دور گردد زمددددان و  زمینخدایگان 

مان گردان  شود چون زمددددددین ز اضطرارشود چون زمدان  زمین ساكن           وز اضطراب از   

 (161:)همان

  مركّبجناس  -
هم بر این آیین بمان و كام چون فرمان بران        تات چون فرمانبران فرمان برد چرخ برین  

 (161:)همان

 است. برین و بران جناس ناقص . مركّبفرمان بران و فرمانبران جناس 

دددیامت قیامت شود آشكار از قدددد به قصد عدو گر نمایی قددددددددددیامی

 (781:)همان

 تو(.و قیامت )قیام قیامت

 موازنه -

 غریب نیست زعشّاق قطع سهل و عقاب                  بدیع نیست ز احباب رنج راه و سفر

 ای به كتابای به روایات و خواندهرسیده  ای زسمرای زحكایات و دیدهشنیده

پایاب اند بسی بحددددددددرهای بیبدیده       پایان            های بیاند بسی راهسپدددددرده    

 (716:)همان

 كیاست تو كند قصر عدل را تأسیس               سیاست تو كند دیو ظلددددددددم را تأدیب   

چو فكرت تو بود ،دهر كی كند تمویه؟        چو فطنت تو بود، چرخ چون كند تضریب؟ 

 (781:)همان
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 مجد موسیقی معنوی قصايد  -2-8-9

عمدة موسیقی معنوی قصاید مجد ، در حدوزة تضداد ،مراعدات النظیدر، تلمدیح وكمتدر از       

 همه  ایهام است:

 ایهام تلمیح مراعات النظیر   تضاد نوع

 7 778 723 723 تعداد

 /34 6 6 6 درصد

 

 تضاد -

دوست و گه گه به ماه  دشمنگه گه به سال      روز و شبگردنده و دورنگ و مخالف چو 

 (233:مان)ه

با تو ركاب ؟  سردو  گرمچه پای آید در     ت ساید در امن و خوف با تو عنان؟چه دس

 (714:)همان

گشاد چهره و گل پاره كرد پیراهن          بخدددداستخیز و ناله زمرغان صبح نشست

 (121 :)همان

 النظیرمراعات -

 دوست امگاهشبر بام اگر برآید هر  غروب در نظاره كند رجعت از  خورشید

 (237 :)همان 

انداخت  ارغوانسایه بر اطراف  بنفشهعارضت امددددددددسال         بستان فزود رونق     

 (231:)همان

تو را  كماننهد زمانه حكم قضا می ه و شستزای دل گشاده هدفچنین كه بر 

 (717:)همان

 دارتحلیل و بررسی موسیقی قصايد ركن دعوی  -2-9

 .دارد بیت 7632 در قصیده 43در مجموع دار ركن دعوی
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 موسیقی بیرونی -2-9-8

درصد( در زحافات بحر مجتظ 6/23دار ) یترین وزن عروضی  قصاید ركن دعوبیش -

 است :

 مجتظ مثمن مخبون )مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن( - 

ون فروغ روی منیرت ز نور مهر و مه افز زهی ولیّ تو یزدان زهی مطیع تو گردون

 (726: 7136دار،ی)دعو

 مجتظ مثمن مخبون محذوف )مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن(  - 

كه غم به شادی و ظلمت به نور گشت بدل        سپاس و منّت و شكر خدای عزّوجلّ 

 (711 :)همان

 گیرد:دار را در بر مییدرصد قصاید دعو 21بحر رمل در حدود   -

 تن فاعالتن فاعالتن(رمل مثمن سالم )فاعالتن فاعال -

رسد رسد      رایت اسدددددددددالم بر اوج ثرّیا میكار ملک و دین به حمدهلل به باال می

 (36 :)همان

 رمل مثمن محذوف )فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن( -

از حجاب سایة زلف تو پیدا آفتاب      ای چو ذّره در بر آن روی زیبا آفتاب

 (776)همان : 

 ن مخبون محذوف ) فعالتن فعالتن فعالتن فعلن(رمل مثم -

سر زلفت به شكن رونق عنبر شكند     لب لعلت به شكر قیمت گوهر شكند

 (771 :)همان

 درصد از اوزان قصاید ركن را شامل است: 27بحر هزج . 

 هزج مسدس محذوف )مفاعیلن مفاعیلن فعولن(   -

 تو دستورندیده چشم گیتی چون  زهی دست وزارت از تو با نور

 (784 :)همان 

 هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف )مفعول مفاعلن فعولن( -

 مرد هنری از آن غمین است      با اهل خرد جهان به كین است

 (783 :)همان  
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 درصد قصاید او در این بحر است:6/74  بحر مضارع-

 مضارع مثمن اخرب )مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن(   - 

از عرض طرّة تو با طیره مشک و عنبر     بهشت و كوثر ای عارض و لب تو رشک 

 (31 :)همان

 مضارع مثمن اخرب مكفوف محذوف )مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن(-

ماهیست روی او كه سپهرش صنوبرست  سرویست قدّ او كه برش ماه انورست

 (717 :)همان

 درصد را شامل می شود:1بحر منسرح -

 ن فاعلن مفتعلن فاعلن(مكشوف )مفتعل ن مطویّمنسرح مثمّ

  طرّة لعل لبت مهره وافعی به هم  ای رخ گلرنگ تو طیرة باغ ارم

 (733 :)همان 

 گیرد:درصد از اوزان قصاید او را در بر می1بحر سریع هم چون منسرح - 

 سریع مسدس مطوی مكشوف )مفتعلن مفتعلن فاعلن(

 هجر توام رنج روان آورد      وصل توام راحت جان آورد

 (712 :)همان 

 درصد قصاید ركن در این بحر است:  3بحر متقارب. - 

 متقارب مثمن سالم )فعولن، فعولن، فعولن، فعولن(

 فرستم شبه پیش درّ ثمین می    فرستمگلی سوی خلد برین می

 (733:)همان 

                                                                         

 یقی داخلی: موس 2-9-2

-موسیقی داخلی قصاید ركن ، عمدتا در حوزة واج آرایی ، جنداس و تكدرار دیدده مدی    

 شود:

 تكرار جناس واج آرایی نوع

 134 781 263 تعداد

 23 72 71 درصد
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 تكرار   -

 «:ا»ت تكرار مصوّ-

 بدین طریق به آهستگی توان آمد  راز و پر از خار و من چنین نازلرهی د

 (733 :)همان

 «:ای»ت تكرار مصوّ-    

 از و حدیثی و صد نكته علمی و عملی       از و چراغی و صد شعله شمسی و قمری 

 (777 :)همان

 «:او»ت تكرار مصوّ-
 گردد چو شیدا آفتابشود غلتان و میهر شبی از شرم جودش در خوی خونین اشک        می

 (771:)همان

 «:س»تكرار صامت -

 ابوالحسن شرف اهل روزگار علی        ولت و دینستوده خسرو سادات فخر د 

 (773:)همان

 «:ش»تكرار صامت     

 شعاع شعلة شمسی و رتبت زحلی گه توستایا سپهر شكوهی كه خال در

 (777)همان:  

 «: ل»تكرار صامت 

 موكلّ گل و الالی ارغوان آمد  به باغ حسن تو اقبال بین كه سنبل زلف 

 (733 :)همان  

 «:خ»و « ل» تكرار صامت

 در خم خام آورید گردن ماه و خورش      كه بیازید دست تا كه كمند افكند چون

 (723 :همان) 

 جناس -

 جناس ناقص )افزایشی، حركتی، اختالقی(:-

 رسدكشد          فتنه و بیداد را افغان به جوزا میمی گردونبه  گردنامن و عدل از سروری 

 (36 :)همان
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 رفیق س النَعَدددددم  رفیق و خودنِعم       مددددددددددددددددبارل          تبه عرصة كرم و حضر

 (743 :همان)

 جناس تام:-

ز درم بازآیی  قربان تركش وگر تو بی      قربانپایه برتر كشم از چرخ و كنم جان 

 (742 :)همان

 ت.قربان در مصراع اول یعنی جان فدا كردن و در مصراع دوم به معنی تیردان اس

 :مركّبجناس -

رسد می تنهابه  تنهاتا نگویی تیغ او       رباید جان ز دورسهم تیغ او عدو را می

 (33 :)همان

 موازنه: -

 سر زلفت به شكن رونق عنبر شكند        لب لعلت به شكر قیمت گوهر شكند

 (771 :)همان

 حوالز كلک جاری او ملک منتظم ا  به رأی عالی او عدل مستقیم امور     

 (743:همان)

 تكرار واژه: -

 شب نبود پایدار چون كه زند صبح دم       صبح و شب تیره را نیست به هم دوستی

 (733:همان)
سایه هرگز برگرفت از خال جانا آفتاب؟      سایه از من بر مگیر آخر نه من خال تواَم 

 (776:همان)

                                                                          

 موسیقی كناری   -2-9-8

های عربی كه برای قافیده  دار از كلمات معمول برای قافیه استفاده كرده است. واژهیدعو

   به كار برده بسیار محدود است. )ال تعجل، ال تسأل،ولی الّنعم، اولی، هذّایی، غموس(

 عدو آن كند كه ال تسأل زسیر او به ولی آن رسد كه  التعجب        صریر او به

برید لطف همی گویدت كه التیأس        رفیق عقل همی گویدت كه ال تعجل 

 (713-718:)همان



 286 81نشريّة ادب و زبان                                                  شماره                                                                      

 آن خلف دودمان چشم وچراغ كیان        خوانده ورا خسروان شاه و ولی النّعم     

 (733 :)همان

 ه هذّاییسخنوران جهان زین قصیده فخر كنند         كه سحر كاری كردم درو ن   

 (731:)همان  

چنان زكلک ضعیفش یمین ملک قویست    كه كلک را به سر او بود یمین غموس 

 (716:)همان 

 یمین غموس : سوگند سخت.   

 آید:دار در ادامه میجدول بسامد و نوع قوافی  قصاید دعوی

 ضمیر قید حرف فعل صفت اسم نوع

 77 71 21 16 768 7231 تعداد

 /1 7 2 6 77 83 درصد

 

دار یتدر از نیمدی از قصداید دعدو    . بده عبدارتی تقریبداً بدیش    قصیده مدردف دارد  23ركن، 

 ها فقط یک قصیده با ردیف اسمی دشوار  وجود دارد:مرّدف است. در میان آن

 آفتاباز حجاب سایة زلف تو پیدا  آفتابای چو ذرّه در بر آن روی زیبا    

 (776 :)همان 

دهد. های ساده و در یک قصیده فعل پیشوندی تشكیل میرا فعل های قصاید اوسایر ردیف

 دار بدین شرح است:جدول بسامد و نوع ردیف قصاید ركن دعوی

 فعل اسم نوع

 21 1 تعداد

 41 3 درصد

 

 فعل پیشوندی:-

 برداشتندشمع زرّین را ز سیمین شمعدان         ع زر چون ز روی اختران برداشتندبرق

 (727:همان)
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 عل ساده:ف- 

 وان گلستان به لب چشمة حیوان دارد بر سر سرو مهش تازه گلستان دارد    

 (723 :همان)

 هجدددددددددددددددر توام رنج روان آورد  وصدددددددل توام راحت جان آورد 

 (712 :همان)

های طوالنی و دشوار دار در قصاید خود )به استثناء سه قصیدة كوتاه( از ردیفیدعو 

 ی كرده است:خوددار

 كفر تو دل را چو ایمان در خورست     درد تو جان را چو درمان درخورست

 (231:همان)

 خال كویت از حرم نیكوترست     روی خوبت از ارم نیكوترست       

 (231:همان)

 بر ما نظدددددددددددددددر وفا نداری      فی الجدددددمله سر وفا نداری    

 (231 :همان) 

 یقی معنویموس -2-9-9

تضاد و مراعات النظیر، تلمیح و ایهدام  از مدوارد قابدل توجده در حدوزة موسدیقی معندوی        

 دار است:قصاید ركن دعوی

 ایهام تلمیح مراعات النظیر تضاد نوع

 1 11 12 761 تعداد

 /6 6 2 6/73 درصد

 تضاد -

   نعم  و  س الهمدم یكدیگرند هر دو  ره جود و سدددخا پیش كف راد تو در

 (737 :)همان

بر  زدا و غدددددمساقی چو طبع باده  انده       افزاشادیو  كاهغمباده چو روی ساقی   

 ( 33:)همان 

 مراعات نظیر  -
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است  كبوترو  كبکراعی  بازو  شاهین       یت شهدددددددددباز عدل اوشاهی كه با حما

 (711 :)همان

شكند  نگرل كشتیبخل را در كشد و          كف تومحیط ای سخا پیشه كریمی كه  

 ( 774:)همان 

 نتیجه گیری -8

 شعر یک در كه است هایی تناسب مجموعه بلكه نیست، شعر وزن ، فقطموسیقی از منظور-

 كنداری  موسدیقی  -2 بیرونی موسیقی -7: از است . این تناسبات عبارتشود بررسی تواندمی

 معنوی. موسیقی -4 درونی یا داخلی موسیقی -1

. او اغلدب   ی از اوزان پركداربردتر داشدته اسدت   ه خاصی به برخسعدی در قصاید خود توجّ-

حدر یكدی از اوزان جویبداری ،    قصاید فارسی خود را  در بحدر مجتدظ سدروده اسدت. ایدن ب     

، گوش نواز و دلنشین است.هرچند بسامد باالی اوزان اشعار شداعران مدورد بحدظ در    مالیم

بدر برتدری موسدیقی شدعر انگاشدت.  از نظدر  موسدیقی كنداری ،          توان دلیلدی این بحر را نمی

مدأنوس و عربدی   های معمول برای قافیه استفاده كرده است. لغات ناسعدی از كلمات و واژه

ها را به كار برده است. همچندین قصداید   در قصاید او كم است و گاهی به ضرورت قافیه آن

ای اسدت كده   ، جمدع و جدور و بده گونده    هدا عمومداً كوتداه   مرّدف سعدی زیاد نیست. ردیف

های طوالنی و دشدوار اسدمی و فعلدی را    كند. سعدی ردیفمحدودیتی برای شعر ایجاد نمی

برد. سعدی در حوزه موسیقی داخلی قصایدش انواع جناس ، موازنده و تكدرار را   به كار نمی

 یابد.د شكل میبه كار می برد و موسیقی معنوی قصاید او  غالبا با مراعات النظیر و تضا

قصاید سیف در حوزة موسیقی بیرونی بیشتر شامل بحر رمدل اسدت.  اندواع تكدرار )تكدرار      -

مصوت ، واج  و واژه ( انواع جناس و موازنه  از نظر موسیقی داخلی در قصداید سدیف قابدل    

هدای  طوالنی و مردف است و ردیدف  توجه است. از نظر موسیقی كناری نیز قصاید او اكثراً

در   تضداد و مراعدات    كند. موسیقی معنوی قصاید او غالباًدر قصاید او جلب نظر می دشوار

 شود.  النظیر دیده می

یشدترین توجده را بده بحدر مجتدظ دارد. از جهدت موسدیقی        ، بمجد همگر نیز چدون سدعدی  -

های قصاید او بیشتر اسمی و فعلدی  و گداه   برد و ردیفگاه از قوافی دشوار بهره میكناری، 

(  شدكل  جنداس ، تكدرار )تكدرار واژه ، واج    ی است. موسیقی داخلی قصاید او با اندواع حرف
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و تضاد و مراعات النظیر هدم از جهدت موسدیقی معندوی در قصدایدش قابدل توجده         گیردمی

 است.

اسدت. موسدیقی داخلدی قصداید او      دار نیز در  بحدر مجتدظّ  بیشتر اوزان قصاید ركن دعوی-

شدود. بدیش از نیمدی از قصداید او     اج ، انواع جناس و موازنده مدی  بیشتر شامل تكرار واژه و و

خورد و تضداد و مراعدات النظیدر     مردف بوده ، ردیف دشوار در قصاید او كمتر به چشم می

ع و درصدد  تندوّ دار است. جدول زیرناظر بر شكل دهندة موسیقی معنوی قصاید ركن دعوی

 است:ان قصاید چهار شاعر موضوع مقاله توزیع اوز

 منسرح خفیف سریع متقارب رجز هزج مضارع رمل مجتظ شاعر

 - %6 %6/7 %2/1 - %4/8 %2/76 %2/76 %43 سعدی 

 %1/1 %77 - %8 - %73 %71 %21 %74 سیف

 - %3 - %4 %4 %78 %74 %3 %46 مجد 

 %1 - %1 %3  %27 %6/74 %21 %6/23 ركن  
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