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 چکیده

عناصر دخیل و مؤثر در شیوایی و روانی شعر هر شاعر 
هاي گوناگون شایان بررسی، ارزیابی و سنجش از جنبه

فه نیز در نوع خود شایسته تأمل و است. اشعار خلی
نگري است تا جهات تأثیرگذار کالم او نمایان ژرف

ها بررسی کاربرد هنري فعل در شود یکی از این داده
مطرح است عناصر  لاؤس نیااکنون  اشعار اوست.

شاعر  نیاشعار ا يهاساخت فعل ییبایدر ز لیدخ
 در يریثأآن کدام است و چه ت نیو پربسامدتر ستیچ
بررسی  متن اشعار او دارد؟ ییوایمفهوم و ش ،ییبایز

دریافت  نمود هنري فعل در اشعار خلیفه این نتیجه
شود که بیش از یک فعل و گاه سه یا چهار فعل در می

مندي از این شود که بهرههر بیت از اشعارش دیده می
-افعال نشان دادن هنرمندي در امر بالغت و زیبایی

ها ي است. همچنین کاربرد زوجآفرینی لفظی و معنو
هاي هاي متضاد، تکرار صیغههاي مجاور به صورتفعل

فعلی، تکرار جزء پیشین فعل و کاربرد بالغی ترکیبات 
فعل از عناصر سبکی اشعار این شاعر است که 

توان ایهام، تقابل، پربسامدترین شگردهاي بالغی را می
جاز، ترادف و همایی، تجانس و در مواردي محدود م

 نمایی را نام برد. مشاکله، تناسب و تناقض
 

شعر، خلیفه، ترکیبات فعلی، کاربرد  ها:هواژکلید
 بالغی فعل.
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Abstract 
For the analysis of literary texts and 
worthy of recognition, the pure elements 
more and more original part of the same 
work there. For the vowel, words, 
sentences and ways of linking these 
elements that convey the meaning in effect 
types. The use of words and how they are 
laid out in an effective manner, its 
language and alter the specific language. 
This study is the artistic use of verbs in the 
remainder of the 11th century AH wrote 
one hand, the Court of unknown poets of 
the 10th century AH, Henry called 
"Caliph" to determine part of the literary 
style of the poet's poems, review. It is 
derived from a verb, and never more than 
three or four poems seen action in every 
bit of the benefit of these actions show the 
artist in the literal and spiritual eloquence 
and beauty of creation. The use of the verb 
pair adjacent to the conflicting statements, 
current Syghhhay repeat, repeat the 
previous action and the use of 
combinations of verb rhetorical style of 
the poet's poems. The most frequent 
rhetorical devices can be distinguished, 
contrast, sequence and Homaee, 
homogeneity, and in some cases the 
permissible limit, Mshaklh, fitness and 
paradox named. That Myshnasand open 
work style. 
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 مقدمه
آوایی مردم ایران در درازناي اندیشی و همهم

سرزمین، عشق ورزیدن به زبان تاریخی این 
فارسی و گزینش این زبان، در مقام زبان فکر و 
فرهنگ، عرفان و دانش عشق و عاطفه بوده 
است. ایرانیان با هر منشی  اگر در مواردي دیگر 

این  اند، دربارةبا هم اختالف و ناسازگاري داشته
موضوع جملگی از دیدگاهی یگانه و همسو 

د. اگر ترك و اگر کرد و برخوردار بوده و هستن
همه یکپارچه بر نقش و اهمیت زبان فارسی و 
گزینش آن براي بازتاب مکنونات قلبی و ذهنی 

 اند.خود جاي شک و تردیدي باقی نگذاشته

زبان، چون رودخانۀ خروشانی است که در 
گذر از بستر گذشته و رسیدن به زمان حال 

ن فرهنگ و تمدن پیشین پر افتخار را به ارمغا
 آورد. زیرا زبان، آینۀ فرهنگ هر ملتی است.می

در تاریخ افتخارآمیز ایران، همواره هویت و 
همبستگی ملی مردم، از راه زبان فارسی حفظ 
شده است. در حقیقت زبان فارسی چون آسمانی 
پهناور، تمامی اقوام را در گسترة نفوذ خود 
درآورده است و اوج شکوه  و حضور پررنگ این 

توان در انواع متون ادبی به یادگار مانده می زبان را
از اهل علم پیشین این سرزمین، یافت که 

ون امکان بازخوانی هاي نهفته در این متهنرمندي
پذیر ها و رویکردهاي متفاوت امکانآن را به شیوه

کاوانه، گونه که نقد رواننماید. همانمی
-مارکسیستی، فرمالیستی، ساختارگرایانه، پدیدار

 شناسانه و ... هر کدام دیدگاهی دیگرگونه دارند. 
توان با چندین بسیاري از آثار ادبی را می

رویکرد بررسی کرد و بر پایۀ هر کدام از این 

و  ها و رویکردها، گزارشی متفاوت آفریدشیوه
حقیقت غایی، دست کم در «باید باور کرد که  

نقد ادبی وجود ندارد؛ حقیقت، امري نسبی و 
ساخته است. از این حیث، هر کسی که جوهر بر

نقد ادبی را درك کرده باشد، به خوبی واقف 
اي حکم یک برساختۀ است که هر قرائت نقادانه

 )224: 1385. (پاینده، »پذیر را داردمناقشه
به طور کل واکاوي این متون ارزشمند ما را 

کند که براي شناخت به این نتیجه هدایت می
تر از تر و اصیلی، عناصري نابشایستۀ اثر ادب

ها، اجزاي همان اثر وجود ندارد. زیرا این واك
هاي پیوند این عناصر ها و شیوهها، جملهواژه

-است که چگونگی القاي معنا را در اثري بازمی

ها و چگونگی چینش نمایاند. شیوة کاربرد واژه
آورد و همین آنها در یک اثر، زبان آن را پدید می

شناساند. ویژه است که سبک اثري را باز میزبان 
آن چیزي است که زبان  سبک«گوید: باختین می

-را به بینشی مجسم و کامالً فهمیدنی تبدیل می

 )123: 1377(تودورف،  .»کند
هاي متعددي با شیوه و رویکردهاي پژوهش

متفاوت براي بازخوانی و شناخت کاربرد هنري 
دبی شاعران شناخته ها و چینش آن در آثار اواژه

شده انجام شده است اما معرفی شاعران 
ناشناخته و بازخوانی آثار ادبی آنها کمکی به سزا 
بر توسعه فرهنگ و زبان فارسی است به ویژه 
اگر این شاعر مقلدي توانا از شاعران بزرگ 



پارسی باشد. زیرا نه تنها اثرش معرف سبک و 
هاي شعري زمان شخصیت شاعر و ویژگی

وست بلکه نکات مغفول مانده هنري شعر ا
 کند.وري میآشاعران بزرگ را نیز یاد

این مقاله کاوشی در یکتا نسخه دست 
هـ.ش، مربوط  11باقی مانده از قرن  )1(نوشت

 10به دیوان اشعار شاعري ناشناخته از سده 
با هدف شناخت » )2(خلیفه«، با نام هنري ..شـه

شاعر است.  اي از سبک ادبی اشعار اینگوشه
-نچه که شعر خلیفه را شایسته تأمل و ژرفآ

نماید این است که عالوه بر اینکه نگري می
جهات هنري کالم او آشکار شود میزان 
تأثیرگذاري و ثبات شعر شاعران قبل نیز باز 

 شود.نمایانده می
در این مقاله کاربرد و تکرار افعال همسان و 

نسبت به  هامتضاد و چگونگی کاربرد زوج فعل
غزل ابتداي  100یکدیگر به لحاظ بالغی در 

اي از دیوان خلیفه توجه شده است تا گوشه
هاي این شاعربازنمایی هاي سبکی غزلویژگی

 شود.
در این بررسی مشخص شد که بیش از یک 
فعل و گاه سه یا چهار فعل در هر بیت از 

مندي از این افعال شود که بهرهاشعارش دیده می
هدف مبنی بر نشان دادن هنرمندي در  خالی از

 امر بالغت نیست.
-هاي مجاور به صورتها فعلکاربرد زوج

هاي فعلی، تکرار جزء هاي متضاد، تکرار صیغه
پیشین فعل و کاربرد بالغی ترکیبات فعل از 
عناصر سبکی اشعار این شاعر است که 

توان ایهام، پربسامدترین شگردهاي بالغی را می

ف و همایی، تجانس و در مواردي تقابل، تراد
نمایی را محدود مجاز، مشاکله، تناسب و تناقض

 نام برد.
 

 پیشینه پژوهش
-شناسی و شناخت ویژگیدر میان گستره سبک

هاي متعدد پژوهش هاي زبانی آثار ادب فارسی،
و ارزشمندي توسط پژوهشگران انجام شده 
است که در این میانه مقوله فعل و ترکیبات آن 

 بتدا از پژوهش ارزشمند استاد ناتل خانلري برا
الگو » هاي فعل در زبان فارسی باستانویژگی«

متون ادبی  گیرد؛ اما مبحث فعل و نمود آن درمی
ارزشمند فارسی مواردي مانند: مریم مجیدي در 

ها و کارکرد نمود فعل در زبان جلوه«مقاله 
 ها و مرزهاي مقوله دستورين، جنبهیتبی» فارسی

فعل و نمود و انواع گوناگون آن در زبان فارسی 
در مبحث ویژه کارکرد هنري  .کندرا بررسی می

شناسی زبان آثار فعل به لحاظ شناخت زیبایی
تحلیلی بر کاربرد «زاده مقاله اهللا ایرانادبی، نعمت

شیوایی و » هاي سعديهنري فعل در غزل
 هايهاي سعدي را با بررسی ویژگیلززیبایی غ

هاي نحوي، فرایندهاي معنایی و زوج فعل
حامد ذاکري در مقاله  .کندمجاور بررسی می

هاي جنبه »گلستانکاربرد هنري فعل در نثر «
شناختی سخن سعدي را به لحاظ فعل و زیبایی

نچه مربوط به آکند، اما ترکیبات آن بررسی می
مقدمه و تصحیح دیوان «شود؛ شاعر این مقاله می

، برگرفته از تنها دست نوشت »هاشعار خلیف
نامه کارشناسی ارشد اشعار خلیفه و حاصل پایان
-ها و مشاوره  قربانبه راهنمایی احمدرضا یلمه



 اي با عنوانعلی ابراهیمی است و دیگر مقاله
 . هـ  10بررسی شعر شاعري ناشناخته از سده «

به قلم نگارنده است. اما »  با تخلص خلیفه .ش
د هنري فعل در اشعار خلیفه درخصوص کاربر

 تاکنون پژوهشی انجام نشده است.
 

 متن مقاله
خلیفه، نام هنري شاعري است که به روایت 
اشعارش، متولد شهر تبریز و مقیم در کشور 
مصر بوده است. تاریخ دقیق تولد او مشخص 

اي از او یاد نکرده است و نیست و هیچ تذکره
 اوست. شعارتنها نشانش دیوان باقی مانده از ا

-خلیفه به لحاظ ادبی، زیبایی بررسی شعر 

ها و سبک ادبی حاکم بر مایه غزلشناسی، درون
خوذ است که خلیفه با أاشعار، این نتیجه را م

تفحص و کندوکاو، تقلید از شیوه ساخت عناصر 
شعري و برگرفتن مضامین شعر شاعران قبل از 
خود، به ویژه شاعران بزرگ سبک عراقی و 

ین با رعایت شرایط حاکم بر شعر و ادب همچن
عصر زندگی خویش، توانسته است به خلق 
اشعاري زیبا، استوار، روان، آهنگین و به دور از 

هاي دشوار ادبی بپردازد و آرایه تکلف و
 35غزل،  360اشعارش را در دیوانی مشتمل بر 

گرد  قطعه و یک قصیده 8 رباعی، 20تک بیتی، 
 )1: 1390 هادیان،آورد. (حاجی

هاي هر زبان بسیار است و چون تعداد واژه
ها را جدا بندي است. دستوریان واژهکار علم رده

بندي هاي متفاوت تقسیماز جمله به صورت
بندي اقسام کلمه جدا از ترکیب اند. ولی ردهکرده

  )20. (وحیدیان کامیار: و جمله خطاست

بندي استاد وحیدیان کامیار در بنا بر جمع
توان بندي و اقسام کلمه، میباب سوابق تقسیم

گفت که دانشمندان و دستوریان از دیرباز 
درخصوص انواع کلمه سخن گفتند و آن را با 

اند که این امر با عناوین متفاوتی تقسیم کرده
 شود.بندي افالطون آغاز میتقسیم
-هر جمله یونانی را به دو بخش تجزیه می«

 .»ر بخش فعلیکند یکی بخش اسمی و دیگ
 ) بعد از آن ارسطو یک طبقه،69: 1370(رویین، 

یعنی حرف را به آن افزود و سپس تراخس این 
ه نمود که تا پایان ئگانه ارابندي را هشتتقسیم

که شامل اسم، فعل،  قرون وسطی بر جاي ماند.
وجه وصفی، حرف تعریف، ضمیر، حرف 
اضافه، قید، حرف ربط و بعد از او 

، دیگر دانشمند یونانی کلمه را به پریسکیانوس
اسم، فعل، وجه وصفی، ضمیر، قید، حرف 

کند بندي میاضافه، صوت و حرف ربط تقسیم
 که تا روزگار ما ادامه یافته است.

دستوریان چینی کلمات را به دوگونه پر 
(داراي معناي واژگانی) و تهی (ادات) و هندیان 

دو کلمات را به چهار دسته اسم و فعل (هر 
شوند) و حرف اضافه و ادات تقسیم صرف می

عبریان، اسم و فعل و ادات؛ زبان عربی  .نمایندمی
 سیبویه اسم و فعل و ادات است. مطابق نظر

درخصوص انواع تقسیم کلمه در زبان 
حال نیز نظرات متفاوتی در  فارسی از گذشته تا



.ق. دستوریان در ـه1316دست است که تا سال 
الطلب صرف و نحو ن منهاجکتب متعددي چو

فارسی حاج کریم خان کرمانی، دستور سخن 
میرزاحسن  العجملسانحبیب اصفهانی و  میرزا

بن محمدتقی طالقانی و کلمه به سه قسم اسم، 
فعل و حرف تقسیم شده است. اما بعد از آن 

ها بر مبناهایی خاص با اعداد بنديتقسیم
 متفاوتی ذکر شده است.

-کتر وحیدیان کامیار، تقسیمدر این میانه د

بندي کلمه در کتاب دستور زبان فارسی نوشته 
پور را داراي مبنایی با ارزش و علمی ع. خیام

بندي براساس کار آنها در داند زیرا تقسیممی
قسم است: اسم،  6شود و بندي تقسیم میجمله

 فعل، صفت، قید، شبه جمله و ادات.
-بنديقسیمخالصه کالم اینکه وحیدیان این ت

ها را دچار خطا دانسته چون نه تنها بر مبناي 
واحدي انجام نشده، بلکه کلمه مجرد و جدا از 
جمله مورد بررسی قرار گرفته است و در مجموع، 
کلمه با توجه به مبناي علمی و جزئی از جمله، 

 بندي کرده است:قسم زیر تقسیم 9کلمه را به 
، نمااسم، ضمیر، صفت، فعل، قید، نقش

کند می صوت، صفت قید، صفت صفت تقسیم
بندي از افالطون تا که با بررسی سیر این تقسیم

کنون در تمامی آن یک قسم مشترك یعنی فعل 
 )31: 1386را داراست. (وحیدیان، 

بر انجام دادن یا برانجام شدن کاري » فعل«
هاي اي که یکی از زمان، یا کلمهکنداشارت می

رود و به مثل رفت و می رساندگانه را میسه
اي است که معموالً تعریف وحیدیان فعل کلمه

 از نظر شخص و شمار با نهاد مطابقت دارد. 

است و گروه سازنده جمله » گروه«جمله 
ترین عنصر گزاره، گروه فعلی تاست: و مهمسه

ویژگی مشخص، زمان، گذر،  6است که داراي 
 معلوم و مجهول، وجه و نمود است.

اینکه زبان فارسی زبانی است به  نظر به
ظاهر ساده، فاقد تعقید، آسان فهم و دلنشین اما 
این مقوله تا وقتی قابل صدق است که شفاهی 
باشد زیرا زبان محاوره جهت ایجاد ارتباط 

رسانی فوري است ولی وقتی به مستقیم و پیام
هایی رسیم زبان پیچیدگیمقولۀ کتبی زبان می

ز موارد که به ظاهر ساده اما کند. یکی اپیدا می
در واقع دشوار است فعل است چندان که اگر 

اي به آن جدي پرداخته شود داراي محدوده
هایی که زاییده عواملی وسیع با پیچ و خم

 تأثیرگذار چون تاریخ و بعد جغرافیایی است.
ترین رکن فعلی معناپذیرترین و پرظرفیت

-یر میجمله است که بر سایر اجزاي کالم تأث

 گذارد و تأثیر هر کدام از اجزا را نیز پذیراست.
عناصر دخیل و مؤثر در شیوایی و روانی 

هاي گوناگون شایان شعر هر شاعر از جنبه
بررسی، ارزیابی و سنجش است. اشعار خلیفه نیز 

نگري است تا در نوع خود شایسته تأمل و ژرف
جهات تأثیرگذار کالم او نمایان شود یکی از این 

 ها بررسی کاربرد هنري فعل در اشعار اوست.ادهد
 

 هاي مختلف یک فعلصیغه )الف

 .3؛ زمان .2؛ شخص .1: فعل شش ویژگی دارد
 .نمود .6؛ وجه .5؛ معلوم و مجهول .4؛ گذر

شخص در فعل همان شناسۀ فعل است که 
اول  آید و شش عضو دارد.همیشه همراه آن می



سوم  شخص (گوینده)، دوم شخص (شنونده)،
شخص (دیگري)؛ اول شخص (گویندگان)، دوم 
 .شخص (شنوندگان)، شوم شخص (دیگران)

 )32: 1386(وحیدیان، 
 100نتیجه دریافت شده از مجموع بررسی 

مورد داراي  42غزل ابتدایی دیوان خلیفه تعداد 
هاي مختلف یک فعل مفرد یا کاربري صیغه
که  هاي متفاوت و یا یکسان استجمع در زمان

بار)،  7کردن ( ،بار) 3شدن ( ،بار) 3ل گفت (فع
بار) و ...، که در صورتی که این  10است (

شد کالم را با نازیبایی مواجه همانندي بالغی نبا
کند اما خلیفه سعی نموده تا این امر را می

 هنرمندانه به انجام رساند.
 پیرانه سر خلیفه  به طفلی سپرد دل

 مشیبتا باشدش به عهد جوانی معین و 
 )1/ 41: 1390(حاجی هادیان،
 گفتش مهرت مرا جان در تن است

 گفت جان عاشقان مهر من است
)53/1( 

 نیست در خور عشق را جز نیستی
 پیش عشقت نیست بادا هرچه هست

)83/5( 
 گذشتم از سراي جنت و نظاره حورش

 ام پیدا به کوي آن پري رخ تا گذاري کرده
)19/3( 
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) است. عدد سمت راست شماره 1390» (تصحیح دیوان خلیفه
 غزل و عدد سمت چپ شماره بیت است.

 رخی صد داغ چون الله  به دل دارم زعشق گل

که دارد شمع رخسارش چو آتش گلعذاران را   
)6/2( 

 

 ال متضادافع )ب

افعالی است که در یک از افعال متضاد، منظور 
بیت به شکل ساده یا مرکب، از یک بن فعل یا 
دو بن فعل متفاوت با مفهومی متضاد نسبت به 

همجواري این گونه  هم به کار برده شده است.
افعال در اشعار خلیفه، داراي بسامد باالیی است 

 ،نیستبار) مانند: هست (است) و  35با تعداد (
کردن و نکردن،  ،ماند و رفت و شد ،برد و آورد

از پرتکرارترین افعال متضاد به کار برده شده در 
 اشعار خلیفه است.

 لعل تو که خاتم است اي جان
 در خورد رقیب اهرمن نیست

)66 /3( 
 روزي که شد نصیب کسان نعمت وصال

 غیر هجر نشد قسمت و نصیب  ما[را] به
 )39  /2( 

 ر دل هر کس چو الله ماند ماندداغ عشقت ب
 هر که را بر جان ز هجرانت عتابی رفت رفت

)54/2( 
 رنگ اگر دلت طلبد جام بادة گل

 زدست ساقی مطبوع گلعذار طلب
)45/5 ( 

 تا به روي مه گشادي زلف عنبربار را
 بست صد خون در دل از غم نافه تاتار را

 )4/1( 
 کاربرد بالغی ترکیبات فعلی )ج



-اعات بدیعی بخشی از فنون زیباییفنون یا صن

آفرین در سخن هستند، یعنی بخشی از 
-شگردهایی که زبان را مبدل به شعر و ادب می

سازند یا به گفته ساختارگرایان، در زبان نظام 
زدایی و آوردند و سبب آشناییجدید به وجود می
هایی که به گردند. زوج فعلغرابت زبان می

ب به لحاظ هنري و منظور تأثیر سخن بر مخاط
شگردهاي ادبی و بالغی داراي کارکردهاي بالغی 
چون: ایهام، ترادف یا همایی، تقابل، تناسب، 

 شود.تجانس، اسناد مجازي، مشاکله را شامل می
 

 ترادف یا همایید) 
هایی چون: ببین و بنگر؛ بسته و مانند زوج فعل

 نهاده؛ بیار و بده؛ نقاب بکش؛ نهان باشد و ...
 گویی  نت بسته بر غنچه لبان راه سخندها

  نهاده خال لعلت داغ بر دل گلعذاران را
)7/5( 

 تیرش اگر در خون مرا نی سرخ کرده چشم را
 مرغان تیرش را چرا رنگین شده منقارها

)10/5( 
 بیار ساقی مهوش می مصفا را

 بده به یاد لب یار جام صهبا را
)32/1( 

 گم شد هزار جان به خیال میان دوست
 داد آن همه و جان مرا در میان گرفت 

)60/2( 
 صبا چو در شکن زلف یار تاب انداخت

 دل شکستۀ مارا در اضطراب انداخت
 )65/1( 

 ایهام 
مانند: شد، مردمی کن، به چنگ آیدم،  با افعالی

 دوتا نکرد، تاب انداخت و ...
 کفر زلفت اي بت آخر برد ایمان مرا

 ار راوقت آن آمد که بندم در میان زنّ
)4/4( 

 صبا چو در شکن زلف یار تاب انداخت
 دل شکستۀ مارا در اضطراب انداخت

)65/1( 
 مطرب به نواي دل عشاق به چنگ آر

 ز نغمه درین بزم که فرخنده مقام است
)91/3( 

 قد خلیفه علت پري دو تا نکرد
 پشتش ز بار هجر جوانی خمیده است

)52/7( 
 تقابل

-تر نسبت به فعلمهاي متقابل در مفهومی عافعل

-گرفته است. این هاي متضاد مورد تحقیق قرار

تواند به صورت مثبت و منفی از ها میگونه فعل
تقابل معنایی با یکدیگر  یک صیغه و یا داراي

مند هاي متضاد به لحاظ بالغی ارزشباشد. فعل
ها را در برابر هم تقابل معنایی، جمله است، لیکن

ه باي اشعار خلیفه که در جاي جدهد قرار می
 :شودمیشاره هایی انمونهبه خورد که چشم می

 ندارد جز تو امیدي خلیفه  در همه عالم
 مکن نومید از بهر خدا امیدواران را

)7/7( 
 کشد از ناز مرا چشم شوخ تو اگر می

 کند زنده به یک خنده لبت باز مرامی
 )13/1( 



 ز بس که روز نهان شد به تن ز چنگ غمت
 تنها 4چو نی به ناله درآمد....

 )26/4( 
 نماییمتناقض

 تا شد غم تو مونس جان فکار ما
 قرار ما  دیگر غمی ندید دل بی
)31/1( 

 جناس 
در این هاي کاربرد هنري فعل از دیگر جنبه

 هاست.جمله هاي پایانی، جناس میان فعلاشعار
اما این جناس در میانه ابیات نیز به کار البته در 

آوایی است و جناس، همه شده است زیرا برد
 آوایی باید در سراسر جمله رعایت شوداین هم

 و خلیفه به این امر واقف بوده است.
 روان شد محمل جانان چه غم که طفل اشک من

 ها و روانه دم به دم دنبال محملـر سـود هـش
)3/4( 

 برسر هرکس سمند شاه عشقت تاخت تاخت
 جایی رفت رفتکس عنان شه نیابد گر به 

)54/3( 
 مشاکله

 سرم به سدره فرو ناید از شرف تا کرد 
 نهال قد بلند تو پایمال مرا

 )29/2( 
 تکرار جزء پیشین فعل  هـ)

هاي پیشوندي از زبان فارسی باستان فعلسابقه 
پیشوندهاي بعد از آن  و استتا فارسی دري 

. در فارسی نو دچار تغییراتی شده استفعلی 
فارسی باستان و  هاي پیشونديعلبسیاري از ف

شاعر رود. کار میه صورت فعل بسیط به میانه، ب

کار برده است که بر ه اي بها را به گونهاین فعل
ها فعل این افزوده شود. برخی از بالغت جمله
هاي فعل افعال مرکب و عبارت داراي پیشوند

متفاوت که با جزء پیشین یکسان در یک بیت به 
 مانند: ه است.کار برده شد

 بندم ز غمت جدا شد از بند
 ها از محنت و غم جداست این

)16/2( 
 بتا اگر سر من گشت خاك پاي شما 

 هی شما نشد برون ز سر خاکیم هی
 )34/1 ( 

 انده گفتهـوشم اي دل کـوي او خـاك کـا خـب
 جا تو را خوش است هرجا که دل خوش است همان

)48/4( 
 تکرار جزء فعلی و)

جزء فعل با اجزاي پیشین متفاوت تکرار  تکرار 
 شده است.

 ها ز عیاري دانم پس سرکرده کاکل نمی
 به کین خلق بیرون کرده چون ضحاك ماران را

)6/4( 
 بر دل ما که ز باالیت بالیی رفت رفت

 ات بر جان خطایی رفت رفت ور زچین طرّه
)54/1–7( 

 زار عالم سر نهد پیش پایت طوبی گل
مان چون نهی پا در بهشت پا چنین قد خرا

)79/5( 
 پیشایند فعلز) 

از نکات دیگر شایان توجه کاربرد فعل در اشعار 



خلیفه پیشایند فعل یا آغاز بیت یا مصراع با فعل 
بیت از مجموع صد غزل  700است که در 

بار فعل در  105انتخابی این پژوهش، تعداد 
صدر بیت یا مصراع تکرار شده است که نشان از 

دن اطالعات و دگرگونی در روابط معنایی نوکر
شناسی در محمل سخن قابل تعبیر و از نظر معنی

 و علم معانی حائز اهمیت است.

 داریم ورد شام و سحر آه دردناك
 تسبیح صبح ما نکرد ورد شام را

)28/4( 
 بیار ساقی مهوش می مصفا را

 بده به یاد لب یار جام صهبا را
)32/1( 

 ر در  گلشنفزود یک غم بلبل هزا
 به باغ شاهد گل چون ز رخ نقاب انداخت

)65/5( 
 خواهم ز خاك مست برآورد سر

 سوداي آن دو نرگس مستانه در سراست
)74/5( 

 بردار ز رخ پرده روشن شود اي مه
 در آتش اگر جا چو شرر ساخته خام است

)91/5( 
 کنایاتح) 

معناي  کنایه جمله یا ترکیبی است که مراد گوینده
از عوامل زیبایی و هنرآفرینی در  ن نباشد،ظاهري آ

. کنایاتی که که در علم بیان نیز مطرح است -کالم 
خوریم کنایاتی است که در اشعار خلیفه به آن برمی

از ترکیب اعضا و جوارح انسانی (معشوق) ساخته 
سامی شده است. بسامد ترکیبات ساخته شده با ا

بار)،  26بار)، دست (24( چشم، بار) 24(چون پا 

بار)،  1بار)، ابرو ( 5بار)، لب (8بار)، رخ ( 10ابرو (
بار) به ترتیب فراوانی  1بار) و گردن ( 4گوش (

 شامل ترکیبات زیر است.
 :پاي

 گون بس که ریزند از غمت عشاق اشک الله
 زار کویت دم به دم پا در گلند برسر گل

)149/6( 
 در عاشقی خلیفه زپا افتاده بود

 کس بی کسان  گرفت دستش ز راه لطف
)60/6( 

 به راه عاشقی تا پا نهادم
 سر کوي فنا سر منزل من

)302/3( 
، 60/6، 29/4، 230/6، 345/6، 37/2( پا نهی

 )؛ پابند بودن253/7( )؛ پاي بوس302/3، 143/6
 ،5/2( پا در گل )؛11/5( )؛ پا به گل ماندن88/1(

)؛ به پا 4/7، 17/99 ،29/2( )؛ پایمال149/6
 )؛ پاي مکوب132/1( )؛ خاك پاي27/2( خاستن

، 273/2، 260/4 ،60/6( )؛ ز پا افتاده43/4(
 ).352/7، 340/7( پاي کشیدن )؛334/2

 :دست
 دست از دامن مهرت نکشم ذره صفت

 رفت در عشق تو اي مه دل دینم از دست
)214/2( 

 چو خورشید اگر جاي کنی بر افالك  هم
 قمري خذبیدي قبل وفاتی بوفاك

)214/5( 
 

)؛ 29/5( دست سپارد ها:و دیگر نمونه
)؛ 45/3( )؛ ز دست تهی بدار43/2( دست بسته



، 54/4( )، ز دست رفت45/5( دست طلب
)؛ 60/6( )؛ دست گرفت220/3، 214/5، 93/6

 )؛ دیردستی کردن230/5( دست برداشتن
)؛ 231/4، 77/1( )؛ به دست غم دادن144/2(

 ه)؛ به دست افتاد157/4( زدن دست برسر
 )؛ دست نهادن77/6( )؛ دست بدار77/3(
 )؛134/7، 83/110،1/7ز دست رفتن (؛ )248/5(

 )؛ دست کشیدن86/6( دست در دامن زدن
)؛ دیر 256/7( )؛ دستی کن214/2، 108/3(

 )؛ از دست برآمدن154/4( دستی کردن
 ).160/9( )؛ دست داشتن157/5(

 :چشم
 منم در عاشقی افتاده از چشم
 اي ر کویش  رسیدهاي گردباد از س

)243/1( 
 داده از چشم به مهر مهوشان دل

 اي بنشین به چشم من که مرا نور دیده
)337/2( 

: 1390چشم داشتن (حاجی هادیان، و دیگر:
)؛ چشم سرخ 273/6( چشم برهم زدن )؛148/23

، 175/4، 126/3، 12/3( کرده؛ چشم بگشا
)؛ از چشم 146/2( به دام چشم افتادن )؛333/6
)؛ به چشم کم 2و243/1، 13/2( تن/افتادهانداخ
)؛ چشم 53/3( جو)؛ چشم فتنه52/5( منگر

، 4/6( خورخون )؛ چشم35/1( خونابه فشان
 م ـ)؛ چش71/1، 70/6( زـریونـ؛ چشم خ)105/2
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) است. عدد سمت راست شماره 1390» (تصحیح دیوان خلیفه
 غزل و عدد سمت چپ شماره بیت است.

 زدن)؛ چشم برهم 148/3، 249/5، 76/6( داشتن
 )؛ برچشم نشستن109/5( )؛ چشم بستن273/6(
 )؛ در خون نشستن چشم337/2، 134/2(
  .)249/6( شدن )؛ چشم انتظار249/2(

 :گوش ورخ، لب، ابرو 
)؛ رخ 210/3( )؛ رخ شستن42/5( رخ مالیدن

رخ  )؛30/5( رخ سودن؛ )211/7، 26/3( نمودن
)؛ 102/3( )؛ رخ مگردان208/4، 205/3( بنماي

)، زلب 22/3، 318/5، 278/2( لب گشودن
)؛ 279/2( )، جان بر لب آمدن247/3( چشیدن

)؛ 217/5( )؛ گوش بگشاد125/2( ابروخم افتادن
 ).259/2به گوش بودن()؛ حلقه 319/5( گوشمال

 زحسرت بر لب آمد جان من گر نیستی واقف
  بنه آیینۀ رخسار خود را در دهان من

)279/2( 
 نشود سلطنت عشق تو کم گر بگذاري

 که بمالم من مسکین رخ خود بر سم مرکب
)42/5( 
ها در در این مجال فهرست انواع کاربرد فعل

 .شوده میئهاي بررسی شده به شرح زیر اراغزل
 
 فهرست افعال متضاد الف)

)؛ برد/ بده 2/3)؛ برد/ آورد (7/1( رویم/ مقیم شد
کند کشد/ زنده می)؛ می4/1)؛ گشاد/ بست (2/5(
رفته/ مانده  )؛15/4است/ نیست (؛ )13/1(
)؛ برده/ هست 22/3)؛ بسته شود/ بگشاید (15/7(
 )؛24/7)؛ نکند/ کنند (24/6)؛ رفتم/ ماند (22/5(

)؛ 26/4)؛ نهاده شد/ درآمد (26/2(رفت/ بماند 
)؛ 36/3کردم/ نکردي (؛ )35/3ترسم/ ترسم (نمی

)؛شد/ 38/3)؛ شد/ بیامد (37/4سرگشت/ نشانده (



)؛ نیست/ است 47/1)؛ نیست/ است (39/2نشد (
است/ نیست  )؛5و63/1است/ نیست ( )؛48/3(
هستی/ نیست  )؛66/5هست/ نیست ( )؛66/3(
نیست/ هست  ؛)90/2مکن/ کنی ( )؛77/3(
 )؛99/6رانی/ رفتم ( )؛95/1)؛ آمدن/ شدن (93/5(

ماند  )؛46/4نیست/ است ( )؛45/5مجوي/ طلب (
)؛ بست/ یابد رهایی 54/2ماند/ رفت رفت (

هست/ نیست  )؛64/6یافت/ انداخت ( )؛59/6(
 .)99/1رفت/ ماند ( )؛66/5(
 

 هاي مختلف یک فعلب) فهرست صیغه
 )؛12/7دانم (اند/ نمیدنمی )؛6/2دارم/ دارد (

)؛ 3/4شود/ شد ( )؛35/5مسخر کرد/ تسخیر کرد (
 )؛21/6)؛ ببین/ نگر (19/3گذشتم/ گذاري (

خورم/  )؛32/2کرد/ کن ( )؛22/4داشتی/ دادي (
کشم/ می)؛ می24/7)؛ نکند/ کنند (24/5خوري (
)؛ سودم/ 27/6)؛ نخواهم/ خواستن (25/1کشدم (
کن/ بکن  )؛34/7شود/ شده ( )؛30/5ساید (

منگیز/ انگیز  )؛41/7مکن/ نکنند ( )؛41/6(
؛ )78/4نه/ نهد ( )؛76/7کنم (کن/ می )؛57/3(

مکش/  )؛83/5نیست/ نیستی ( )؛79/5نهد/ نهی (
مکن/ کنی  )؛86/2رفت/ رفتن ( )؛85/2کشد (می

مران/ رفت  )؛92/4زند/ مزن (می؛ )90/2(
 ).7/18گفت/ گوي ( )؛93/6(
 

 برد بالغی ترکیبات فعلیفهرست کار ج)

 ترادف یا همایی
سرخ کرده/ رنگین شده  )؛7/5بسته/ نهاده (

است/ نیست  )؛12/2بگشا/ انداخت ( )؛10/5(
 )؛66/7از (دسوز/ گ )؛21/6)؛ ببین/ نگر (12/3(

عرضه ده/ فرماید  )؛30/2بسته/ نگشاید (
 )؛37/1بگشا/ بشکن ( )؛35/3بیار/ بده ( )؛30/7(

)؛ برفروخت/ گل 37/1باشد ( نقاب بکش/ نهان
؛ )37/5رشحه زد/ برون آید ( )؛37/3گل شده (

 )؛72/3پی برد/ داشت ( )؛38/3بردار/ بنماي (
چیست/ کدام است  )؛41/5برآر/ منشین (

گرفت/  )؛47/7گل دمد/ گل شود ( )؛47/5(
 )؛60/2پر گشاد/ پرواز کرد ( )؛60/1یافت (

گذاشت/ انداخت  )؛64/6ریخت/ اندخت (
تاب انداخت/ اضطراب انداخت  )؛64/7(
)65/1.( 
 

 تقابل
دوتا نکرد/  )؛47/16( اسیر گشته/ نجات یافت

پرواز کرد/ آشیان گرفت  )؛52/7خمیده است (
 )؛62/7کنند/ شماره نیست (شمار می؛ )61/2(

امیدي ندارد/  )؛83/6پست شد/ سربلند شد (
کشد/ می )؛8/5بگیر/ افکن ( )؛7/7مکن نومید (

 )؛30/4آبستن است/ زاید ( )؛13/1ند زنده (کمی
پیمان شکن/ پیمان کنی  )؛18/6کرده/ ناکرده (

نهان  )؛24/6)؛ ماند دل/ دل نشده (24/5(
زبان مقال داشتن/ گنگ و  )؛26/4شد/درآمد (
 ).32/6بکش/ گذار (؛ /؟؟)29الل کردن (

 
 ایهام
 )؛13/3بنواز ( )؛13/2مردمی کن ( )؛6/4شد (

دوتا نکرد  )؛34/5چنگ آیدم ( ؛)16/5کراست (
مقام است  )؛65/1تاب انداخت ( )؛52/7(
 .)50/1آب گشته ( )؛91/3به چنگ آر ( )؛91/3(



 تجانس
رسیده/ رسد  )؛6/3نالد/ دارد ( )؛3/4شد/ شود (

کشدم کشم/ میمی )؛12/4دیدي/ دادي ( )؛9/7(
رفت/  )؛54/2ماند/ ماند ( )؛7/7زه/ ده (؛ )25/1(

مست/ هست  )؛54/5رفت/ رفت ( )؛54/3رفت 
)93/4.( 
 

 نماییمتناقض
 .)31/1( مونس غم شد/ غمی ندید

 
 ) تکرار جزء پیشیند

سر من گشت/ سر  )؛16/2جدا شد/ جداست (
 )؛48/4خوش است/ خوشم ( )؛34/1برون نشد (

 .)59/3کند/ تیز کرده (تیزت می
 

 ) فهرست تکرار جزء فعلیهـ
رآمد/ در سر سرب )؛6/4سرکرده/ برون کرده (

 .)79/5سرنهد/ پا نهی ( )؛74/6است (
 

 کاربرد افعال .1جدول 
 

تعداد کاربرد 

 بیت 700در 
 نماي کاربرد فعل

 هاي مختلف یک فعلصیغه 42

 افعال متضاد 35

 تکرار جزء پیشین فعل 3

 پیشایند فعل 105

 کاربرد بالغی ترکیبات فعلی 59

 کنایات 35

 یبات فعلیکاربرد بالغی ترک .2جدول

تعداد کاربرد در   نوع ترکیب فعلی

 بیت 700

 ترادف یا همایی 23

 ایهام 10

 تقابل 15

 متناقض نمایی 1

 تجانس 10
 

 کنایات .3جدول 

تعداد کاربرد 

 بیت 2500در 

تعداد کاربرد 

 بیت 700در 

ترکیب 

 اعضاي انسان

 پا 11 24

 چشم 10 24

 دست 11 26
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 گیرينتیجهبحث و 
-خلیفه به لحاظ سبک، در زمره شاعرانی قرار می

گیرد که سرلوحۀ آنها در شعر و شاعري، در خلق 
مضمون و ساخت صورت شعر، شاعران بزرگ 

اند. خلیفه با تقلید و استفاده سبک ادبی عراقی، بوده
از مضامین و شیوه ساخت عناصر شعري شاعران 

توانسته است، به خلق آثاري زیبا و  سبک عراقی،
هاي دشوار ادبی بپردازد. شاعر غنی و خالی از آرایه

مضامین عاشقانه و معانی زیبا را در قالب الفاظی 
نشین ریخته و توانسته است، کالمی گیرا  نیکو و دل

 و جذاب، خلق کند.
غزلیات دیوان  در فعل نوشتار، این در 

 از بیش آنچه .خلیفه مورد بررسی قرار گرفت
 تکرارهایی نمایدمی جلب را پژوهشگر نظر همه

 یا فعل کلمۀ در هاي مختلفگونه به که است
 نکتۀ اما .خوردمی به چشم بدان مربوط اجزاي

 موجب کدام هیچ تکرارها که این است آن مهم
 کالم و است بالغی بلکه گردد،نمی کالم سستی

 .بخشدمی کمال لحاظ موسیقایی،به را
 و پویایی داراي هااشعار خلیفه فعل رد

کنایه و  تضاد تقابل، چه است، مضاعف حرکتی
 از هاجمله تا است شده موجب هافعل در ...

 برسد. پویایی و بالندگی به ایستایی
در ابیات خلیفه بیش از یک فعل و گاه سه 

دار فعل فعل به کار رفته است که این نمود معنی
جمله در هر بیت  نشان از حضور بیش از یک

 شود.جمله مستقل را شامل می 4است و گاه تا 
بسامد افعال متضاد و تقابل در نمود آن 
حاکی از ایجاد تقابل معنایی در زمینه و موضوع 

-اشعار است که کاربرد آن این تضاد را به جلوه

گري زیباي رفتار و حاالت عاشق و معشوق 
 کند.معطوف می

ت و متعدد فعل و به طور کل نمودهاي متفاو
ترکیبات آن توانسته در ایجاد شگردهاي بالغی و 

 ثیرگذار عاطفی معنایی و موسیقیایی نقشی بهأت
مندي از صنعت سزا و ارزشمند ایفا کند که بهره

م شدن آنها أایهام با ترکیب اعضاي انسان گاه تو
اي پویا، مخیل و در یک بیت در کل مجموعه
-و شور را بیان می سرزنده حاکی از داستان عشق

و دیگر بسامد هنر بالغی کنایه است که با کند 
مایه گرفتن از اعضا و جوارح معشوق عالوه بر 
درگیري روح و روان عاشق و معشوق، جسم را 

 کند.نیز درگیر این داستان شورانگیز عشق می
عصرش ساده، غزلیات خلیفه مانند شاعران هم

ادبی لفظی و هاي  روان و آهنگین است. از آرایه
نشینی بهره برده است که نشانگر  معنوي دل

، پرصالبت اشعار شاعر است موسیقی هماهنگ و
که پرکاربردترین این شگردهاي بالغی در ترکیبات 
فعلی است که کمکی به سزا در راه تصویرآفرینی 
و ایجاز زبانی آفریده است و همچنین با هم آمدن 

م را رونق دو یا چند هنر بالغی در یک بیت کال
بخشیده است و از میان انواع ساخت ردیف، 

از  هاي فعلی با بسامد باال، نشاناستفاده از ردیف
 محکم است. توانایی شاعر در خلق تصاویر زیبا و

 

 نوشتپی
 . تنها نسخه خطی باقیمانده از دیوان اشعار شاعر1

هجري با نام هنري خلیفه که داراي  10گمنام سده 
فارسی، عربی و ترکی است و  اشعاري به زبان

قطعه  8 رباعی، 20بیتی، تک 35غزل،  360مشتمل بر 
و یک قصیده  است. تعداد ابیات این نسخه به ترتیب 



یت ترکی ب 16بیت، صفحه اول  2600حروف تهجی 
غزل و تا صفحۀ  360، 112تا صفحۀ  2و از صفحه 

 قطعه، یک قصیده و 8تک بیتی،   35دیوان به  117
ی اختصاص یافته است. این نسخه داراي رباع 20

بیت کتابت  12صفحه و هر صفحه در حدود 117
هاي جدي برخی ابیات به دلیل آسیب. شده است

کاغذ مانند جوهر ریختگی محو شده است. در یک 
جلد این . نویسی شعر ترکی داردصفحه نیز حاشیه

نوشت، ساده و صفحات آن عاري از تزیین دست
هاي هنري و تزیینی ز نوع خطاست. خط کتابت ا

نیست و خط یک کاتب معمولی است. نسخه به 
لحاظ فنی مرمت شده است، ولی به علت جوهر 
ریختگی و شاید به دلیل خیس شدن کتاب، رنگ 

% کتاب را مورد آسیب قرار داده 30جلد بیش از 
 نامه)مقدمه پایان :1380است. (حاجی هادیان، 

اي از نام و نشان و ه. براي یافتن مطلب یا سابق2
 70بررسی بیش از  احوال شاعر از قول دیگران،

تذکره، تاریخ ادبیات، فرهنگ و دانشنامه را، شامل 
شد که هیچ ردپایی از شاعر حتی ذکر نام شاعر نیز 

هاي مندرج دریافت نشد. بدین منظور تنها به نشانه
شود و به در دیوان شاعر در این خصوص بسنده می

-، زیباییشاعر به لحاظ ادبی ناخت شعربررسی و ش

ها و سبک ادبی حاکم بر مایه غزلشناسی، درون
ثیر و چگونگی آن از شعر شاعران قبل، أاشعار، ت

آنچه از نام و نشان شاعر در متن  شود.پرداخته می
آید، ابتدا تخلص یا  نام هنري اشعارش به دست می
 است. محل تولد» خلیفه«ها شاعر در مقطع غزل

بیت از  4تبریز و محل اسکان وي، کشور مصر، در 
اشعار شاعر ذکر شده است. دلیلی احتمالی بر تأیید 

نشین، تکرار محل زندگی او در یک ناحیه عرب
عید روزه به عنوان تنها عید است و نشانی از نوروز 

 16دیوان شاعر با  عید ایرانیان درج نشده است.
اعظم(ص) با عنوان بیت ترکی ناخوانا که نام پیامبر 

آغاز شده است و ، در آن نمایان است» احمد مختار«
نویسی با اشعار ترکی، که داللت یک صفحه حاشیه

 بر ترك زبانی او است.
 است اصلم چون خلیفه ز تبریز

 خلیفه نیست غزل شکري است گفتارت
)234/7( 

 نه از شیراز یا ملک خجندم
 به سوي ملک عجم آمده ز بنگاله

)339/7( 
-دیگر نشان دریافتی از متن دیوان خلیفه؛ قطعه

دیوان شاعر که  114اي است دو بیتی در صفحۀ 
، در آن درج شده است و »خوش آمده«ماده تاریخ 

 956مطابق حروف ابجد تولد فرزند شاعر به سال 
یید بر حضور أدهد و این ت، را  نشان می.ش هـ.

 هـ. ش است. 10شاعر در  نیمه اول قرن 
 نواز که آمد ز مقدمش دلفرزند 

 آمد ندا ز غیب که تاریخ مولدش
 جان را بسی سرور چو آن مه آمده

 »خوش آمده«بنویس بر صحیفۀ هستی 
                                           )2(ق  

، یا احوال او در از دیگر مراحل و موارد زندگی
کرده است، اطالعی در دست عهدي که زندگی می

عر نیز در متن دیوان در این خصوص نیست و شا
 :1380سخنی به میان نیاورده است. (حاجی هادیان، 

 مقدمه پایان نامه)

 
 منابع

 .تاریخ زبان فارسی .)1373( ابوالقاسمی، محسن
 تهران: سمت.



تهران:  .ویل متنأساختار و ت .)1370( احمدي، بابک
 مرکز.

: بنیاد تهران .معانی و بیان .تا)(بی غالمحسین آهنی،
 .قرآن

تحلیلی بر کاربرد « .)1382( اهللازاده، نعمتایران
-فصلنامه پژوهش .»هاي سعديهنري در غزل

 .37-62ص  .2شماره  .هاي ادبی
مقدمه و تصحیح  .)1390( هادیان، منصورهحاجی

نامه به راهنمایی احمدرضا پایان .دیوان خلیفه
 اصفهان: .ها و مشاوره قربانعلی ابراهیمییلمه

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان.

ل در ـري فعـرد هنـاربـک« .)1390( دـري، حامـذاک
ص  .نامه فرهنگ و ادبپژوهش .»ر گلستانـنث

104-87. 
تهران:  .آراییهنر سخن). 1382( راستگو، سیدمحمد

  سمت.

معالم البالغه در علم  .)1359( خلیلرجایی، محمد
 شیراز. .معانی و بیان و بدیع

 تهران: فردوس. .نقد ادبی .)1368( یسا، سیروسشم

 .)1385(، یداهللا طهماسبی، فرهاد و بهمنی مطلق
 تهران: سنجش تکمیلی. .کلیات مسائل ادبی

به سوي  .)1376محمد (نبوي، مهاجر، مهران و 
 تهران: مرکز. .زبانشناسی

علم بدیع و مروارید «. )1375( وحیدیان کامیار، تقی
 .»(بررسی فنون بدیعی) آویخته بر گردن خوك

 .3-8. ص 28. شماره مجله آشنا
فصلنامه تخصصی  .»اقسام کلمه« .تا)(بیــــــــــ 

 .21-28. ص ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی
 .»مصدرنما یا مصدر فعل مرکب« .تا)(بیــــــــــ 

فصلنامه تخصصی ادبیات فارسی دانشگاه آزاد 
 .22-27ص  .اسالمی
فنون بالغت و صناعات . )1354( الدینلهمایی، جال

 تهران: دانشگاه سپاهیان انقالب. .ادبی

به کوشش  .معانی و بیان .)1370(ــــــــــ 
 تهران: هما. .ماهدخت بانو همایی
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