ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﺑﺎﻧﻲ ـ ﺑﻼﻏﻲ
ﺳﺎل 6ـ ﺷﻤﺎره 12ـ ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 94
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آواي ﻋﺸﻖ در دو اﺛﺮ »ﺳﻮاﻧﺢ« و »ﻋﺒﻬﺮاﻟﻌﺎﺷﻘﻴﻦ«
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺳﺎزيﻫﺎي زﺑﺎﻧﻲ دو اﺛﺮ
ﺳﻤﻴﻪ ﺻﺎدﻗﻴﺎن ـ آذر ﺣﻤﻴﺪي

ﭼﻜﻴﺪه
از ﺟﻤﻠﻪ روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﻋﺮﻓﺎ از اﺑﺘﺪاي ﺗﺄﻟﻴﻔﺎت ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ و از زﻣﺎن آﻣﻴﺰش ﻓﻠﺴﻔﻪ
ﺑﺎ ﻋﺮﻓﺎن ،ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﺮ دو ﺷﻜﻞ زﻣﻴﻨﻲ و آﺳﻤﺎﻧﻲ آن در آﺛﺎر ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ ﺑﺎزﺗﺎب
ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از اوﻟﻴﻦ ﻛﺘﺐ ﻣﺴﺘﻘﻞ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻛﻪ آﺛﺎر ﭘﺲ از ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ دادهاﻧﺪ،
»ﺳﻮاﻧﺢ« اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﻟﻲ و »ﻋﺒﻬﺮاﻟﻌﺎﺷﻘﻴﻦ« روزﺑﻬﺎن ﺑﻘﻠﻲ اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ دو اﺛﺮ ﺑﺮ
ﻣﺤﻮر ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع و در ﻳﻚ ﻋﺼﺮ ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش درآﻣﺪهاﻧﺪ ،در ﺣﻮزة زﺑﺎﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر از ﻫﻢ
ﻣﺘﻤﺎﻳﺰﻧﺪ .در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻴﺰان و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎرﺑﺮد دو ﮔﻮﻧﺔ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺳﺎزي در »ﺳﻮاﻧﺢ« و
»ﻋﺒﻬﺮاﻟﻌﺎﺷﻘﻴﻦ« ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭼﻪ ﻗﺎﻟﺒﻲ ﺑﺮاي ﺑﻴﺎن
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺘﻪ و اﻳﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﭼﻪ اﻧﺪازه در اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﺗﻔﺎوت در ﻣﻌﻨﻲ و ﭘﻴﺎم ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻳﻜﻲ از آﺛﺎر ﺑﻪ آراﻳﺶ زﺑﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺷﻮد و دﻳﮕﺮي ﻣﻌﻨﺎ را در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﻛﻠﻴﺪواژه :ﺳﻮاﻧﺢ ،ﻋﺒﻬﺮاﻟﻌﺎﺷﻘﻴﻦ ،اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﻟﻲ ،روزﺑﻬﺎن ﺑﻘﻠﻲ ،ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺳﺎزي،
ﻗﺎﻋﺪهﻛﺎﻫﻲ ،ﻗﺎﻋﺪهاﻓﺰاﻳﻲ.

 داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﺔ دﻛﺘﺮي زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ از داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن و ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺻﺒﺢ ﺻﺎدق
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از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﻢ زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﻧﻘﺶﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زﺑﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ
آن ،ﻣﻌﻨﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎر در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ،در ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﭘﺮورده ﻣﻲﺷﻮد .آﻧﭽﻪ
در ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي زﺑﺎن ادﺑﻲ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ادﺑﻴﺎت دﺧﻴﻞ اﺳﺖ ،ﻧﻘﺶ ادﺑﻲ ﻳﺎ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺳﺎزي زﺑﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﻮر ﻫﻢﻧﺸﻴﻨﻲ 1و ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ 2واژﮔﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد
ﻣﻲآﻳﺪ .دﻛﺘﺮ ﺷﻔﻴﻌﻲ ﻛﺪﻛﻨﻲ اﻳﻦ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺳﺎزي را در دو ﺳﻄﺢ ﻣﻮﺳﻴﻘﺎﻳﻲ و زﺑﺎﻧﻲ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﻛﻨﺪ )ﺷﻔﻴﻌﻲﻛﺪﻛﻨﻲ .(7 :1370 ،ﺑﻲ ﻳﺮوﻳﺶ از دو ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺳﺨﻦ
ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي دﻛﺘﺮ ﺷﻔﻴﻌﻲ ﻛﺪﻛﻨﻲ اﺳﺖ :ﺳﺎﺧﺖﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮي ﻛﻪ
روي ﺳﺎﺧﺖﻫﺎي ﻋﺎدي زﺑﺎن ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ و اﻧﺤﺮافﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻋﺎدي
زﺑﺎن اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺷﻮد )ﺑﻲ ﻳﺮوﻳﺶ .(149 :1363 ،ﻟﻴﭻ اﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
»ﻗﺎﻋﺪه اﻓﺰاﻳﻲ« و »ﻫﻨﺠﺎر ﮔﺮﻳﺰي« ﻧﺎم ﻧﻬﺎده اﺳﺖ )ﻟﻴﭻ .( 65 -61 :1969 ،ﻣﺎ در اﻳﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ دﻛﺘﺮ ﻛﻮرش ﺻﻔﻮي ﻧﺎم ﻗﺎﻋﺪهاﻓﺰاﻳﻲ )ﮔﺮوه ﻣﻮﺳﻴﻘﺎﻳﻲ از دﻳﺪﮔﺎه
دﻛﺘﺮ ﺷﻔﻴﻌﻲ ﻛﺪﻛﻨﻲ و ﺳﺎﺧﺖﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮي از ﻧﻈﺮ ﺑﻲ ﻳﺮوﻳﺶ( و ﻗﺎﻋﺪهﻛﺎﻫﻲ )ﮔﺮوه
زﺑﺎﻧﻲ از دﻳﺪﮔﺎه دﻛﺘﺮ ﺷﻔﻴﻌﻲ ﻛﺪﻛﻨﻲ ،اﻧﺤﺮافﻫﺎي زﺑﺎﻧﻲ از ﻧﮕﺎه ﺑﻲ ﻳﺮوﻳﺶ و ﻫﻨﺠﺎر
ﮔﺮﻳﺰي از دﻳﺪﮔﺎه ﻟﻴﭻ( را ﺑﺮ اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺳﺎزي ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻴﻢ .ﻗﺎﻋﺪهاﻓﺰاﻳﻲ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻴﺮوﻧﻲ زﺑﺎن اﺳﺖ و ﻗﺎﻋﺪهﻛﺎﻫﻲ ﺻﻮرت دروﻧﻲ آن را ﻓﺮاﻣﻲﮔﻴﺮد.
ﻗﺎﻋﺪهاﻓﺰاﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺻﻮرت ﺳﺨﻦ و ﻟﻔﻆ آن را از
زﺑﺎن ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و آن را ﻣﻨﻈﻮم ﻣﻲﻛﻨﺪ .اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ را در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي
ﺗﻜﺮار ﻛﻼﻣﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪ ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ آواﻳﻲ ،واژﮔﺎﻧﻲ و ﻧﺤﻮي ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﺗﻮازن و ﻧﻈﻢ
ﻛﻼم ﻣﻲﺷﻮد )ﺻﻔﻮي .(160 :1373 ،وزن ،ﻗﺎﻓﻴﻪ و ردﻳﻒ ﻛﻪ در ﻋﻠﻢ ﻋﺮوض و ﻗﺎﻓﻴﻪ
ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد و ﻧﻴﺰ ﺗﻜﺮار ،ﺟﻨﺎس ،ﺳﺠﻊ ،ﻣﻮازﻧﻪ ،ﺗﺮﺻﻴﻊ و ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از
ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﻟﻔﻈﻲ ﻛﻪ در ﻋﻠﻢ ﺑﺪﻳﻊ از آن ﺳﺨﻦ ﻣﻲرود ،ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي در اﻳﻦ
ﺗﻮازن ﺳﻬﻴﻢ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﻛﻼم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﻢ
ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻧﻈﻢ؛ ﺳﺨﻨﻲ ﻛﻪ داراي وزن و ﻗﺎﻓﻴﻪ و اﺣﻴﺎﻧﺎً ردﻳﻒ و
ﺑﻪ دور از ﺗﺨﻴﻞ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻫﻤﭽﻮن اﻟﻔﻴﻪ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ و ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﻲ از ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﺔ ﻓﺮدوﺳﻲ ،ﻧﺜﺮ
ﻣﻨﻈﻮم؛ ﻛﻼﻣﻲ ﻛﻪ وزن و ﻗﺎﻓﻴﻪ ﻧﺪارد؛ اﻣﺎ در آن از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﺗﻮازن ﻣﺜﻞ ﺳﺠﻊ و ﺗﻜﺮار
1. syntagmatic relation
2. paradigmatic relation
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اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﻮن ﻣﻨﺎﺟﺎتﻧﺎﻣﺔ ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻧﺼﺎري ،و ﺷﻌﺮ ﻣﻨﻈﻮم؛ ﺳﺨﻦ
ﻣﻨﻈﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﺻﻮر ﺧﻴﺎل در آن راه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﻮن ﻏﺰﻟﻴﺎت ﺣﺎﻓﻆ ،ﻫﻤﮕﻲ از
ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﺳﺨﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻋﺪهاﻓﺰاﻳﻲ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﻮن اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻮاﻋﺪي
را ﺑﻴﺶ از آﻧﭽﻪ در زﺑﺎن ﻣﻌﻴﺎر اﺳﺖ ﺑﺮ آن ﻣﻲاﻓﺰاﻳﺪ ،ﻧﺎم ﻗﺎﻋﺪهاﻓﺰاﻳﻲ ﺑﺮ آن ﻧﻬﺎده ﺷﺪه
اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻧﻈﻢ و ﻧﺜﺮ ﻫﺮ دو ﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ.
ﻗﺎﻋﺪهﻛﺎﻫﻲ )ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻟﻴﭻ ﻫﻨﺠﺎرﮔﺮﻳﺰي( اﻧﺤﺮاف از ﻗﻮاﻋﺪ زﺑﺎن ﻫﻨﺠﺎر اﺳﺖ؛
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﻛﻪ در ﻣﻌﻨﺎ ﺧﻠﻞ اﻳﺠﺎد ﻧﻜﻨﺪ )ﺻﻔﻮي :1383 ،ج .(40 :1ﻗﺎﻋﺪهﻛﺎﻫﻲ ،واژهﻫﺎ و
ﻋﺒﺎرات را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺑﺮ ﺳﺨﻦ ،ﻟﺒﺎس ﺷﻌﺮ ﻣﻲﭘﻮﺷﺎﻧﺪ؛ ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺤﺮاف از
ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﺤﻮي زﺑﺎن ﻫﻨﺠﺎر ﻳﺎ ﻛﺎرﺑﺮد واژهاي ﺑﻪ ﺟﺎي واژة دﻳﮕﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺒﺎﻫﺖ ،زﺑﺎن
ﻣﺘﻦ را از زﺑﺎن ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻤﺘﺎز ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻫﻨﺠﺎرﮔﺮﻳﺰيﻫﺎي واژﮔﺎﻧﻲ ،ﻧﺤﻮي ،آواﻳﻲ،
ﻧﻮﺷﺘﺎري ،ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ،ﮔﻮﻳﺸﻲ ،ﺳﺒﻜﻲ و زﻣﺎﻧﻲ و ﻧﻴﺰ اﻳﺠﺎز و ﺣﺬف ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﻮاع
ﻗﺎﻋﺪهﻛﺎﻫﻲﻫﺎ ﻳﺎ اﻧﺤﺮافﻫﺎي زﺑﺎﻧﻲ از ﺳﻮي زﺑﺎنﺷﻨﺎﻳﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺻﻔﻮي،
 :1383ج 42 -50 :2؛ ﺷﻔﻴﻌﻲ ﻛﺪﻛﻨﻲ .(22-24 :1381 ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎﻋﺪهﻛﺎﻫﻲ ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﻴﺎن و ﺑﺪﻳﻊ ﻣﻌﻨﻮي ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻮن اﺳﺘﻌﺎره
ﺗﺸﺒﻴﻪ ،ﻛﻨﺎﻳﻪ ،ﻣﺠﺎز و اﻳﻬﺎم.
اﮔﺮ ﺑﺮ آن ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛﻪ وﻳﮋﮔﻲ زﺑﺎن ادﺑﻲ ﻧﻤﺎدﻳﻦ و ﻣﺒﻬﻢ ﺑﻮدن آن اﺳﺖ
)ﻳﺎرﻣﺤﻤﺪي ،(125 :1385 ،ﭘﺲ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎ در زﺑﺎن
ﻣﻲﺷﻮد ،ﺗﺨﻴﻞ را در آن ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﻛﻼم ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ،آن را ﺑﻪ ﺷﻌﺮ ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ ﻣﻲﺳﺎزد .ﻛﺎرﺑﺮد ﺻﻮر ﺧﻴﺎل؛ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺸﺒﻴﻪ ،اﺳﺘﻌﺎره و ﻛﻨﺎﻳﻪ
ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ در اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎي ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ در زﺑﺎن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد.
»ﺳﻮاﻧﺢ« اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﻟﻲ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻛﺘﺎب ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ
در ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ در زﻣﻴﻨﺔ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش درآﻣﺪه اﺳﺖ )ﻏﺰاﻟﻲ .(48 :1359 ،در ﻣﻘﺎﻟﺔ
ﺣﺎﺿﺮ زﺑﺎن ادﺑﻲ دو ﻛﺘﺎب ارزﺷﻤﻨﺪ ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﻗﺎﻋﺪهﻛﺎﻫﻲ و ﻗﺎﻋﺪهاﻓﺰاﻳﻲ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد.

 .2ﻣﻨﻄﻖ »ﺳﻮاﻧﺢاﻟﻌﺸﺎق«
»ﺳﻮاﻧﺢ« ﻏﺰاﻟﻲ اوﻟﻴﻦ اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ درﺑﺎرة ﻋﺸﻖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻜﺎت
ﻋﻤﻴﻖ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ واﻻي ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ را ﻛﻪ ﮔﺎه در ﭘﺮدة رﻣﺰ و اﺷﺎرت ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه ،در زﺑﺎن
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ﺳﺎده ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﻏﺰاﻟﻲ ﭘﻴﺶ از ﻟﻔﻆ ﻣﻌﻨﺎ را در ﭘﻴﺶ ﭼﺸﻢ داﺷﺘﻪ؛ اﻣﺎ از
ﺳﻮﻳﻲ از ﭘﺮورش ﺳﺨﻦ ﺑﺎز ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .در واﻗﻊ ،اﻋﺠﺎز ﻏﺰاﻟﻲ در اﻧﺘﺨﺎب ﻗﺎﻟﺒﻲ ﺳﻬﻞ
و ﻣﻤﺘﻨﻊ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻌﺎﻧﻲ دﺷﻮار و دور از دﺳﺘﺮس را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 .3ﻣﻨﻄﻖ »ﻋﺒﻬﺮاﻟﻌﺎﺷﻘﻴﻦ«
ﻋﺸﻖ در »ﻋﺒﻬﺮاﻟﻌﺎﺷﻘﻴﻦ« در ﻛﻠﻤﺎت ﺑﻪ ﻧﻮا آﻣﺪه و در ﺳﺨﻦ ﻋﺮض اﻧﺪام ﻛﺮده
اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ زﺑﺎن روزﺑﻬﺎن را از ﻏﺰاﻟﻲ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻛﺮده ،ﻫﻨﺠﺎرﮔﺮﻳﺰي ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﻴﺎس زﺑﺎن
»ﻋﺒﻬﺮاﻟﻌﺎﺷﻘﻴﻦ« در ﺑﺮاﺑﺮ »ﺳﻮاﻧﺢ« اﺳﺖ .در اﻳﻨﺠﺎ ﻋﺒﺎرت ﺑﺮ ﺟﺎي اﺷﺎرت ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ
ﺗﺎ ﻋﺸﻖ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﺪ .آﻧﭽﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻫﻨﺠﺎرﮔﺮﻳﺰي در اﻳﻦ اﺛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن از ﭘﺮورش ﻟﻔﻆ در ﻛﻨﺎر ﻣﻌﻨﻲ دارد.

 .4ﻗﺎﻋﺪهﻛﺎﻫﻲ
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎﻋﺪهﻛﺎﻫﻲ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ و ﻣﺠﺎل ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه ،در اﻳﻦ
ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻢ ﺑﻴﺎن ،ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺸﺒﻴﻪ ،اﺳﺘﻌﺎره ،ﻛﻨﺎﻳﻪ و ﻣﺠﺎز اﻛﺘﻔﺎ ﻣﻲﺷﻮد.
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4ـ .1ﺗﺸﺒﻴﻪ
ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻛﺮدن دو ﭼﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺔ ﺗﺨﻴﻞ و ﺑﻪ وﺟﻪ ادﻋﺎﻳﻲ اﺳﺖ
)ﺷﻤﻴﺴﺎ .(66 :1386 ،ﺗﺸﺒﻴﻪ در ﻫﺮ دو اﺛﺮ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺎﻋﺪهﻛﺎﻫﻲ و
ﺑﺎزﮔﻮﻛﻨﻨﺪة ﺳﺎدﮔﻲ زﺑﺎن در ﺳﻄﺢ ﻟﻔﻆ اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﻫﺮ ﻗﺪر زﺑﺎن رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﻲرود
اﺳﺘﻌﺎره ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﭘﺮوردهﺗﺮ و ﻧﻤﺎﻳﺎنﺗﺮ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﺔ ﺑﺎرز آن در آﺛﺎر ﻧﻈﺎﻣﻲ
ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ.
ﺗﺸﺒﻴﻪ در »ﺳﻮاﻧﺢ«
ﺗﺸﺒﻴﻬﺎت ﻧﻴﺰ ﻫﻤﭽﻮن دﻳﮕﺮ ﺻﻮر ﺧﻴﺎل در »ﺳﻮاﻧﺢ« اﻏﻠﺐ ﺳﺎده و ﺑﻪ دور از
دورﭘﺮوازي ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮔﺎه ﻳﻚ ﻣﺸﺒﻪﺑﻪ ﺑﺮاي ﻣﺸﺒﻪﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﻛﺎر
ﻣﻲرود .ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ،ﺗﺸﺒﻴﻪ آنﭼﻨﺎن ﺑﺎ ﻣﺘﻦ ﻋﺠﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﮔﻮﻳﻲ ﺟﺰء ﻻﻳﻨﻔﻚ
ﻛﻼم اﺳﺖ .ﻏﺰاﻟﻲ ﺗﺸﺒﻴﻪ را ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ آن ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺷﺎرت را

آواي ﻋﺸﻖ در دو اﺛﺮ »ﺳﻮاﻧﺢ« و »ﻋﺒﻬﺮ اﻟﻌﺎﺷﻘﻴﻦ« ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت درآورد و ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻣﻌﻨﻲ ﺳﺨﻦ ﺧﻮد راه دﻫﺪ و ﺑﺪﻳﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻓﻬﻢ ﺑﺮﺧﻲ از ﻋﺒﺎرات ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺎﻳﺔ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺧﻴﺎﻟﻲاي اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺸﺒﻴﻬﺎت ،آن
را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ:

»ﮔﺎه ﻋﺸﻖ آﺳﻤﺎن ﺑﻮد و روح زﻣﻴﻦ ﺗﺎ وﻗﺖ ﭼﻪ اﻗﺘﻀﺎ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺑﺎرد؛ ﮔﺎه
ﻋﺸﻖ ﺗﺨﻢ ﺑﻮد و روح زﻣﻴﻦ ﺗﺎ ﺧﻮد ﭼﻪ ﺑﺮروﻳﺪ؛ ﮔﺎه ﻋﺸﻖ ﮔﻮﻫﺮ ﻛﺎﻧﻲ ﺑﻮد و روح ﻛﺎن
ﺗﺎ ﺧﻮد ﭼﻪ ﮔﻮﻫﺮ آﻳﺪ و ﭼﻪ ﻛﺎن؛ ﮔﺎه آﻓﺘﺎب ﺑﻮد در آﺳﻤﺎن روح ﺗﺎ ﺧﻮد ﭼﻮن ﺗﺎﺑﺪ؛ ﮔﺎه
ﺷﻬﺎب ﺑﻮد در ﻫﻮاي روح ﺗﺎ ﺧﻮد ﭼﻪ ﺳﻮزد؛ ﮔﺎه زﻳﻦ ﺑﻮد ﺑﺮ ﻣﺮﻛﺐ روح ﺗﺎ ﺧﻮد ﻛﻪ
ﺑﺮﻧﺸﻴﻨﺪ؛ ﮔﺎه ﻟﮕﺎم ﺑﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﺮﻛﺶ روح ﺗﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻛﺪام ﺟﺎﻧﺐ ﮔﺮداﻧﺪ) «...ﻏﺰاﻟﻲ،
.(54 :1359
ﻏﺰاﻟﻲ از ادات ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺑﻬﺮه ﻧﻤﻲﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺸﺒﻴﻬﺎت ﻋﻴﻨﻲﺗﺮ و اﺗﺤﺎد
ﻣﺸﺒﻪ و ﻣﺸﺒﻪﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺎنﺗﺮ ﺷﻮد:
»وﺻﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﺰم آﺗﺶ ﺷﻮق آﻳﺪ ﺗﺎ زﻳﺎدت ﺷﻮد« )ﻫﻤﺎن.(23 :
»ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻤﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﺬﻟﺖ ﺑﻮد و ﻣﻌﺸﻮق ﻫﻤﻪ آﺳﻤﺎن ﺗﻌﺰز و ﺗﻜﺒﺮ ﺑﻮد« )ﻏﺰاﻟﻲ،
.(30 :1359
»دﻳﺪه در ﺛﻤﻴﻦ دل و ﺟﺎن اﺳﺖ« )ﻫﻤﺎن.(31 :
»ﻋﺸﻖ ﻋﺠﺐ آﻳﻨﻪاي اﺳﺖ ﻫﻢ ﻋﺎﺷﻖ را و ﻫﻢ ﻣﻌﺸﻮق را« )ﻫﻤﺎن.(51 :

»ﮔﺎه ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻼ و ﺟﻔﺎي ﻣﻌﺸﻮق ﺗﺨﻤﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ از دﺳﺖ اﻟﻤﻌﻴﺖ و ﻛﻔﺎﻳﺖ
رﻋﺎﻳﺖ و ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻋﺸﻖ در زﻣﻴﻦ ﻣﺮاد ﻋﺎﺷﻖ اﻓﻜﻨﻨﺪﺗﺎ از او ﮔﻞ اﻋﺘﺬاري ﺑﺮآﻳﺪ« )ﻫﻤﺎن:
.(54
ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻲ از ﺗﺸﺒﻴﻬﺎت در »ﺳﻮاﻧﺢ« ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺿﺎﻓﺔ ﺗﺸﺒﻴﻬﻲ اﺳﺖ و ﮔﺎه
اﻳﻦ اﺿﺎﻓﺎت ﺗﺸﺒﻴﻬﻲ در ﻣﺘﻦ ﺗﻜﺮار ﻣﻲﺷﻮد:

»اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺎ را ﻛﺎر آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﻜﺎر ﻣﻌﺎﻧﻲ را ﺑﻪ ذﻛﻮر ﺣﺮوف دﻫﻴﻢ در ﺧﻠﻮات
اﻟﻜﻼم« )ﻫﻤﺎن.(1 :
»آن روي ﻛﻪ در ﺧﻠﻖ دارد ﺻﻤﺼﺎم ﻏﻴﺮت ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻏﻴﺎر ﺑﺎزﻧﻨﮕﺮد و
آن روي ﻛﻪ در ﻋﺎﺷﻖ دارد ﺻﻤﺼﺎم ﻏﻴﺮت وﻗﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد واﻧﻨﮕﺮد و آن روي ﻛﻪ
در ﻣﻌﺸﻮق دارد ﺻﻤﺼﺎم ﻏﻴﺮت ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻗﻮت ﻫﻢ از ﻋﺸﻖ ﺧﻮرد و ﺑﺴﺘﺔ ﻃﻤﻊ
ﻧﮕﺮدد و از ﺑﻴﺮون ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰﻳﺶ درﻧﺒﺎﻳﺪ ﺟﺴﺖ« )ﻫﻤﺎن.(7 :
»ﮔﺎه ﮔﺎه وا ازل ﭘﺮّد و در ﻧﻘﺎب ﭘﺮدة ﺟﻼل و ﺗﻌﺰّز ﺧﻮد ﺷﻮد« )ﻫﻤﺎن.(12 :
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»دل و ﺟﺎن و او داﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻬﻨﮓ ﻋﺸﻖ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎد ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ از او ﭼﻪ
ﻣﻲﻛﺸﺪ ﺑﻪ دم ﻳﺎ ﺑﺪو ﭼﻪ ﻣﻲﻓﺮﺳﺘﺪ« )ﻫﻤﺎن.(25 :
در اﻧﺪك ﻣﻮاردي ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻣﺮﻛﺐ و ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲﺧﻮرد.
ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻣﺮﻛﺐ

»ﮔﺎه )روح ﻋﺸﻖ را( ﭼﻮن اﻧﺒﺎز ﺑﻮد در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ در ﻗﻴﺎم او ﻧﻴﺰ ﻧﻮﺑﺖ دارد«
)ﻫﻤﺎن.(5 :
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»اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ دري اﺳﺖ در ﺻﺪف و ﺻﺪف در ﻗﻌﺮ درﻳﺎ و ﻋﻠﻢ را راه ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ« )ﻫﻤﺎن.(8 :
»ﻛﺮﺷﻤﺔ ﻣﻌﺸﻮﻗﻲ در ﺣﺴﻦ و ﻛﺮﺷﻤﺔ ﺣﺴﻦ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻠﺢ در دﻳﮓ ﺑﺒﺎﻳﺪ ﺗﺎ
ﻛﻤﺎل ﻣﻼﺣﺖ ﺑﻪ ﻛﻤﺎل ﺣﺴﻦ ﺑﭙﻴﻮﻧﺪد« )ﻫﻤﺎن.(14 :
»ﮔﺎه او ﺷﻤﺸﻴﺮ آﻳﺪ ،اﻳﻦ ﻧﻴﺎم و ﮔﺎه ﺑﻪ ﻋﻜﺲ« )ﻫﻤﺎن.(25 :
»ﮔﺎه ﻋﺸﻖ آﺳﻤﺎن ﺑﻮد و روح زﻣﻴﻦ ﺗﺎ وﻗﺖ ﭼﻪ اﻗﺘﻀﺎ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺑﺎرد؛ ﮔﺎه
ﻋﺸﻖ ﺗﺨﻢ ﺑﻮد و روح زﻣﻴﻦ ﺗﺎ ﺧﻮد ﭼﻪ ﺑﺮروﻳﺪ؛ ﮔﺎه ﻋﺸﻖ ﮔﻮﻫﺮ ﻛﺎﻧﻲ ﺑﻮد و روح ﻛﺎن
ﺗﺎ ﺧﻮد ﭼﻪ ﮔﻮﻫﺮ آﻳﺪ و ﭼﻪ ﻛﺎن؛ ﮔﺎه آﻓﺘﺎب ﺑﻮد در آﺳﻤﺎن روح ﺗﺎ ﺧﻮد ﭼﻮن ﺗﺎﺑﺪ؛ ﮔﺎه
ﺷﻬﺎب ﺑﻮد در ﻫﻮاي روح ﺗﺎ ﺧﻮد ﭼﻪ ﺳﻮزد؛ ﮔﺎه زﻳﻦ ﺑﻮد ﺑﺮ ﻣﺮﻛﺐ روح ﺗﺎ ﺧﻮد ﻛﻪ
ﺑﺮﻧﺸﻴﻨﺪ؛ ﮔﺎه ﻟﮕﺎم ﺑﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﺮﻛﺶ روح ﺗﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻛﺪام ﺟﺎﻧﺐ ﮔﺮداﻧﺪ) «...ﻫﻤﺎن:
.(54
ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺗﻤﺜﻴﻞ
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»از ﺣﺪﻳﺚ ﺑﻪ ﺳﻤﻊ و از ﺟﻤﺎل ﺑﻪ ﺑﺼﺮ آن ﻧﻤﻲﺧﻮاﻫﻢ ﻛﻪ آن ﻧﻪ وﺻﺎل اﺳﺖ.
آن در اﻳﻦ ورق ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﮕﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ آﻓﺘﺎب ﺑﺴﻴﺎرﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮر او ﺟﻬﺎن روﺷﻦ اﺳﺖ،
اﻣﺎ ﻛﺲ را از او ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﻴﭻ ﻗﻮت ﻧﻴﺴﺖ .ﺗﺎ در ﻏﻠﻂ ﻧﻴﻔﺘﻲ« )ﻫﻤﺎن.(38 :
ﺗﺸﺒﻴﻪ در ﻋﺒﻬﺮاﻟﻌﺎﺷﻘﻴﻦ
ﺑﻴﺶ از دو ﺳﻮم ﺗﺸﺒﻴﻬﺎت در »ﻋﺒﻬﺮاﻟﻌﺎﺷﻘﻴﻦ« ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺿﺎﻓﻪ اﺳﺖ و در
واﻗﻊ ﺧﺎﺻﻴﺖ اﻳﺠﺎز ﺟﻤﻼت در ﻛﻼم روزﺑﻬﺎن ﺑﻘﻠﻲ اﻳﺠﺎب ﻛﺮده ﻛﻪ ﺗﺸﺒﻴﻪ را ﺗﺎ ﺣﺪ
اﻣﻜﺎن ﻣﺠﻤﻞ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮد؛ از ﺳﻮﻳﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻼﻗﺔ وي ﺑﻪ ﺳﺨﻦآراﻳﻲ ،ﮔﺎه در ﻳﻚ
ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ اﺿﺎﻓﺔ ﺗﺸﺒﻴﻬﻲ ﻣﻲﮔﻨﺠﺪ:

آواي ﻋﺸﻖ در دو اﺛﺮ »ﺳﻮاﻧﺢ« و »ﻋﺒﻬﺮ اﻟﻌﺎﺷﻘﻴﻦ« ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

»در ﺑﺤﺮ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﮔﺸﺘﻢ و از ﻟﺠﺔ آن ﺑﻪ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺣﻜﻤﺖ اﻣﻮاج
ﻗﻬﺮﻳﺎت و ﻟﻄﻔﻴﺎت ﺑﺒﺮﻳﺪم و ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﺻﻔﺎت ﻓﻌﻞ رﺳﻴﺪم« )روزﺑﻬﺎن.(4 :1337 ،
»ﺣﻖ ﻣﺮا در ﻛﻨﻒ ﺧﻮد ﺑﺮد و ﺟﺎﻣﺔ ﻋﺒﻮدﻳﺖ از ﻣﻦ ﺑﺮﻛﺸﻴﺪ و ﻟﺒﺎس ﺣﺮﻳﺖ در
ﻣﻦ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ« )ﻫﻤﺎن.(4 :
»ﻧﺎﮔﺎه ﺑﺮ ﭼﻬﺎرﺳﻮي ﻣﻜﺮﻣﺎت در ﻣﺮآت آﻳﺎت ﺟﻤﺎل آن ﺻﻔﺎت دﻳﺪم« )ﻫﻤﺎن:
.(5

»ﺑﻼﺑﻞ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ﻣﻨﻘﺎر ﺷﻮق ﺑﻪ دل راﺳﺨﺎن ﻋﻘﻞ ﻓﺮو ﻛﺮد و ﺑﺎز ﻗﻬﺮ
ﻋﺸﻖ اﻣﺮ رﺑﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﭼﻨﮕﻞ ﺟﺬب ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺮد« )ﻫﻤﺎن.(18 :
در ﺗﺸﺒﻴﻬﺎت ﻏﻴﺮ اﺿﺎﻓﻲ ،ﮔﺎه از ادات ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺮوف اﺿﺎﻓﻪ ﻳﺎ ﻓﻌﻞ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد:

»اﻳﻦ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ اﻫﻞ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪد و ﭼﻮن ﻧﺮدﺑﺎن ﭘﺎﻳﺔ ﻣﻠﻜﻮت ﺑﺎﺷﺪ«
)ﻫﻤﺎن.(16 :
»ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻣﺴﺘﺤﺴﻦ را آﻳﻨﺔ ﻟﻄﻒ دﻳﺪ و ﻣﺴﺘﻘﺒﺢ را آﻳﻨﺔ ﻗﻬﺮ« )ﻫﻤﺎن.(36 :
در ﻣﻮاردي ﻣﻴﺎن ﻣﺸﺒﻪ و ﻣﺸﺒﻪﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ:
»از ﻗﻀﺎ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺑﺎزار ﻧﻴﻜﺎن ﺑﺮآﻣﺪم و در ﻫﺮ ﺻﺪﻓﻲ در ﻟﻄﻔﻲ ﻣﻲﺟﺴﺘﻢ«
)ﻫﻤﺎن.(5 :
ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻧﻴﻜﺎن ﺑﻪ ﺻﺪف در دو ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺠﺰا

»ﺳﻴﻤﺮغ ﻣﺸﺮق ﻛﺎن و آﻳﺖ ﻣﺎﻛﺎن ،ﻣﺤﻤﺪ ،ﮔﻔﺖ :إن اﷲ ﺟﻤﻴﻞ و ﻳﺤﺐ
اﻟﺠﻤﺎل« )ﻫﻤﺎن.(28 :
ﻣﺸﺒﻪ )ﻣﺤﻤﺪ( در ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺪل ﺑﺮاي ﻣﺸﺒﻪﺑﻪ )ﺳﻴﻤﺮغ( دارد.

»ﺷﻤﻊ ﮔﻴﺘﻲﻧﻮاز ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻲ ،ﭼﻮن ﺟﻤﻴﻊ ﺻﻔﺎت ﺑﺎري ﺑﻪ ﺟﺎن و ﺟﺴﻢ ﭘﺪر
ﻣﺘﺠﻠﻲ دﻳﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺧﻠﻖ اﷲ آدم ﻋﻠﻲ ﺻﻮرﺗﻪ« )ﻫﻤﺎن.(30:
ﺗﺸﺒﻴﻪ »ﺷﻤﻊ« ﺑﻪ »ﻣﺤﻤﺪ« ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺪل و ﻣﺒﺪلﻣﻨﻪ.
و ﮔﺎه ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺑﻪ وﺻﺮت ﻣﻀﻤﺮ و در ﺷﻜﻞ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺗﻔﻀﻴﻞ اﺳﺖ:

»رﻧﮓ رﺧﺴﺎرش زﻫﺮه را ﺧﺠﻞ ﻛﺮده و ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي در ﺳﻤﺎء ﺑﻪ ﺣﺴﻦ و ﺟﻤﺎل
ﻣﺒﺎﻫﺎت ﻧﻤﻮده« )ﻫﻤﺎن.(6 :
»ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﻳﻲ در زﻧﺪان ﺻﺪ ﺣﺴﻦ ﻳﻮﺳﻒ داﺷﺖ و در ﻫﺮ ﻟﻮح ﺟﺎﻧﻲ ﺻﺪ ﻫﺰاران
ﻧﻘﺶ ﺷﻤﻮس و اﻗﻤﺎر ﻣﻠﻜﻮﺗﻲ از ﺟﻤﺎل ﺟﺒﺮوﺗﻲ ﺑﻨﮕﺎﺷﺖ« )ﻫﻤﺎن.(20:
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4ـ .2اﺳﺘﻌﺎره
اﺳﺘﻌﺎره در ﺑﻼﻏﺖ ﻛﺎرﺑﺮد واژهاي ﺑﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﺑﻪ ﺟﺎي واژة دﻳﮕﺮ اﺳﺖ
)ﺷﻤﻴﺴﺎ .(153 :1386 ،اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻧﻮع از اﺳﺘﻌﺎره در ﺑﻼﻏﺖ ﻓﺎرﺳﻲ را در ﺑﺮ
ﻣﻲﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻫﻤﺎن اﺳﺘﻌﺎرة ﻣﺼﺮﺣﻪ اﺳﺖ و ﻫﻨﺮيﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﺻﻮر ﺧﻴﺎل ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲآﻳﺪ؛
زﻳﺮا ذﻫﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﺑﻪ ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﺑﺮاي ﻛﺸﻒ ﻣﺸﺒﻪ واﻣﻲدارد .در ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ ﻧﻴﺰ
ﻫﺮ ﮔﺎه واژة اﺳﺘﻌﺎره ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود ،ﻣﻘﺼﻮد اﻳﻦ ﻧﻮع اﺳﺘﻌﺎره اﺳﺖ .ﻧﻮع دﻳﮕﺮ
اﺳﺘﻌﺎره ،اﺳﺘﻌﺎرة ﻣﻜﻨﻴﻪ ﻳﺎ ﺗﺨﻴﻴﻠﻴﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻟﻮازم ﻣﺸﺒﻪﺑﻪ را ﻫﻤﺮاه ﻣﺸﺒﻪ در ﺧﻮد دارد.
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺳﺘﻌﺎره را اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ اراﺋﻪ ﻣﻲدﻫﻨﺪ» :ﺗﺸﺒﻴﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از آن ﻓﻘﻂ
ﻳﻜﻲ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ« )ﺷﻤﻴﺴﺎ .(175 :1386 ،در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻣﺸﺒﻪﺑﻪ
»اﺳﺘﻌﺎرة ﻣﺼﺮﺣﻪ« و در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻣﺸﺒﻪ ﺑﺎ ﻟﻮازم ﻣﺸﺒﻪﺑﻪ »اﺳﺘﻌﺎرة ﻣﻜﻨﻴﻪ« اﺳﺖ.
در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺮ دو ﻧﻮع اﺳﺘﻌﺎره در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻌﺎرهﻫﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ.
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اﺳﺘﻌﺎره در »ﺳﻮاﻧﺢ«
اﺳﺘﻌﺎره در »ﺳﻮاﻧﺢ« ﻛﻤﺘﺮ از ﺗﺸﺒﻴﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻛﻨﺎﻳﻪ و ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﺳﺘﻌﺎرهﻫﺎي ﻣﺼﺮﺣﻪ در آن آﺳﺎنﻳﺎب اﺳﺖ و ﺧﻮاﻧﻨﺪه را در درﻳﺎﻓﺖ آن ﻣﺸﻜﻠﻲ
در ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ:

»ﺣﻘﻴﻘﺖ او )ﻋﺸﻖ( از ﺟﻬﺎت ﻣﻨﺰه اﺳﺖ ﻛﻪ او را روي در ﺟﻬﺘﻲ ﻧﻤﻲﺑﺎﻳﺪ داﺷﺖ
ﺗﺎ ﻋﺸﻖ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻧﺪاﻧﻢ ﺗﺎ دﺳﺖ ﻛﺴﺐ وﻗﺖ آب ﺑﻪ ﻛﺪام زﻣﻴﻦ ﺑﺮد« )ﻏﺰاﻟﻲ.(3 :1359 ،
»زﻣﻴﻦ« اﺳﺘﻌﺎره اﺳﺖ از ﻫﺮ وﺟﻮدي ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻋﺸﻖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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»ﻋﺎﺷﻖ را ﺑﺴﺎط ﻣﻬﺮة ﻗﻬﺮ او ﻣﻲﺑﺎﻳﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ او ﭼﻪ زﻧﺪ و ﭼﻪ ﻧﻘﺶ ﻧﻬﺪ« )ﻫﻤﺎن:
.(53
»ﻧﻘﺶ« اﺳﺘﻌﺎره اﺳﺖ از ﻋﻤﻞ ﻋﺸﻖ درﺑﺎره ﻋﺎﺷﻖ.
»اﻳﻨﺠﺎ روي ﺑﻪ دﻳﺪة ﺣﺪﺛﺎن ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ آﺷﻴﺎن او را ﺷﺎﻳﺪ« )ﻫﻤﺎن:
.(12
»ﺧﺎﻧﻪ« اﺳﺘﻌﺎره از دل اﺳﺖ.
در ﺑﻴﻦ اﻧﻮاع اﺳﺘﻌﺎره ،اﺳﺘﻌﺎرة ﻣﻜﻨﻴﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﺎرﺑﺮد را دارد ،ﭼﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻏﻴﺮ اﺿﺎﻓﻲ:

آواي ﻋﺸﻖ در دو اﺛﺮ »ﺳﻮاﻧﺢ« و »ﻋﺒﻬﺮ اﻟﻌﺎﺷﻘﻴﻦ« ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

»ﻳﻚ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻏﻴﺮت ﻋﺸﻖ ﺑﺘﺎﺑﺪ؛ ﻣﻼﻣﺖ ﺑﺎﻧﮓ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺪ«
)ﻫﻤﺎن.(9 :
»ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﻳﻚ ﺣﺪ ﺑﺎ ﺧﺮاﺑﻲ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﭼﻮن ﻋﻠﻢ ﻛﻪ ﺣﺪود او ﻫﻤﻪ ﻋﻤﺎرت
اﺳﺖ« )ﻫﻤﺎن.(10 :
و ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺿﺎﻓﻲ:
»دﺳﺖ ﺣﻴﻄﺔ ﺣﺮوف ﺑﻪ داﻣﻦ ﺧﺪر آن اﺑﻜﺎر ﻧﺮﺳﺪ« )ﻫﻤﺎن.(1 :
»اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ وﻗﺖ ﺑﻮد در ﺗﺎﺑﺶ ﻋﻠﻢ ﻛﻪ ﺣﺪ او ﺳﺎﺣﻞ اﺳﺖ« )ﻫﻤﺎن.(6 :
»ﮔﺎه زﻫﺮ ﻧﺎب ﺑﻮد در ﻛﺎم ﻗﻬﺮ ﻣﺮگ ﺗﺎ ﺧﻮد ﻛﺮا ﮔﺰاﻳﺪ« )ﻫﻤﺎن(.
»ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻋﻠﻢ ﺳﺎﺣﻞ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ« )ﻫﻤﺎن.(7 :
اﺳﺘﻌﺎرة ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺗﻤﺜﻴﻞ در ﻣﻮاردي اﻧﺪك ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ و آن
زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻼم ﺑﻪ اﺷﺎرﺗﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺷﻮد:

»آن ﻧﻔﺲ ﻛﻪ رﻛﺎﺑﺪاري ﺑﺮ ﻣﺮﻛﺐ ﺳﻠﻄﺎن ﻧﺸﻴﻨﺪ ﻧﻪ ﻣﺮﻛﺐ او ﺑﻮد اﻣﺎ زﻳﺎن
ﻧﺪارد« )ﻫﻤﺎن.(3 :
و ﻏﺰاﻟﻲ ﭘﺲ از اﻳﻦ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺧﻮد ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ :ﻛﻼﻣﻨﺎ إﺷﺎره )ﻫﻤﺎن(4 :

»ﮔﺎه ﺧﺰﻓﻲ ﻳﺎ ﺧﺮزي ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﺎﮔﺮد ﻧﻮآﻣﻮز دﻫﻨﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﺎد ﺷﻮد؛ ﮔﺎه ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﻪ
در ﺛﻤﻴﻦ و ﻟﺆﻟﺆ ﻻﻻ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺎﺷﻨﺎس او دﻫﻨﺪ ﻛﻪ زﻫﺮه ﻧﺪارد دﺳﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺘﺎد ﻛﻪ
آن را ﺑﺮﻣﺎﺳﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻔﺘﻦ ﭼﻪ رﺳﺪ« )ﻫﻤﺎن(.
اﺳﺘﻌﺎره در ﻋﺒﻬﺮاﻟﻌﺎﺷﻘﻴﻦ
در »ﻋﺒﻬﺮاﻟﻌﺎﺷﻘﻴﻦ« ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻌﺎره ﻣﺼﺮﺣﻪ ﻛﻤﺘﺮ از اﺳﺘﻌﺎرة ﻣﻜﻨﻴﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﻣﻲﺧﻮرد:
»ﺣﻴﺎري ﺳﻜﺎري ﻣﻦ ﺷﺮاب ﺣﺒﻴﺒﻬﻢ« )روزﺑﻬﺎن.(2 :1337 ،
»ﺷﺮاب« اﺳﺘﻌﺎره از ﻋﺸﻖ
»ﺟﻨّﻲ ﻟﻌﺒﺘﻲ دﻳﺪم ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ و ﺟﻤﺎل ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن را در ﻋﺸﻖ ﻣﻲداد« )ﻫﻤﺎن:
.(6
»ﻟﻌﺒﺖ« اﺳﺘﻌﺎره از زﻳﺒﺎرو
»در ﺗﺒﺨﺘﺮ آﻫﻮي ﻋﺸﻘﺶ ﺷﻴﺮان را ﺷﻜﺎر ﻛﺮدي« )ﻫﻤﺎن(.
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»ﺷﻴﺮان« اﺳﺘﻌﺎره از ﻣﺮدان ﻣﻘﺎوم و ﺳﺨﺖ

»ﻧﺪﻳﺪي ﭼﻮن ﺷﺎﻫﺪ ﺷﻮاﻫﺪ آﻳﺎت و ﺑﺪر ﺑﺮﻳﺎت ﺑﻪ اﻧﻮار ﺣﺴﻦ و ﺟﻤﺎل ﻗﺪم
ﻣﻠﺘﺒﺲ ﺷﺪ...،ﺧﻠﻖ را ﺷﻮاﻫﺪ آﻣﺪ در ﻛﻮﻧﻴﻦ و ﻋﺎﻟﻤﻴﻦ« )ﻫﻤﺎن.(30 :
»ﺑﺪر ﺑﺮﻳﺎت« اﺳﺘﻌﺎره از وﺟﻮد ﺧﺘﻢ ﻣﺮﺗﺒﺖ
ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻲ از اﺳﺘﻌﺎرهﻫﺎ ﻣﻜﻨﻴﻪ و اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﺿﺎﻓﺔ اﺳﺘﻌﺎري ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ
اﺳﺖ:
» از روي زﻫﺪ ﭘﺮدة ﺷﺮم ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻢ« )ﻫﻤﺎن.(6 :

»ﻋﺸﻖ ﺗﻮ در ﺑﺪاﻳﺖ آن ﻋﺸﻖ و ﺷﺮط اﻟﺘﺒﺎس ﻣﺒﺘﺪي و ﻣﻨﺘﻬﻲ را در ﺳﻜﺮ
ﻋﺸﻖ اﻟﻬﻲ ﻧﺎﭼﺎر اﺳﺖ« )ﻫﻤﺎن.(8 :
»ﺟﻤﻠﻪ را ﺟﺎن روﺣﺎﻧﻲ در ﻣﻨﻘﺎر ﻋﺸﻖ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ« )ﻫﻤﺎن.(22 :
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4ـ .3ﻛﻨﺎﻳﻪ
»ﻛﻨﺎﻳﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد ﮔﻮﻳﻨﺪه ﻣﻌﻨﺎي ﻇﺎﻫﺮي آن ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ
ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺻﺎرﻓﻪاي ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﺎ را از ﻣﻌﻨﺎي ﻇﺎﻫﺮي ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺑﺎﻃﻨﻲ ﻛﻨﺪ ،وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ« )ﺷﻤﻴﺴﺎ .(274 :1385 ،ﻛﻨﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﺔ ﻛﻨﺎﻳﻪ از ﻣﻮﺻﻮف ،ﻛﻨﺎﻳﻪ از ﺻﻔﺖ و
ﻛﻨﺎﻳﻪ از ﻓﻌﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮد.

ﺳﺎل ﺷﺸﻢ ـ ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  1394ـ ﺷﻤﺎرة دوازدﻫﻢ

ﻛﻨﺎﻳﻪ در »ﺳﻮاﻧﺢ«
اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ در »ﺳﻮاﻧﺢ« ﻛﻤﺘﺮ از ﺗﺸﺒﻴﻪ و اﺳﺘﻌﺎره ﻧﻤﻮد دارد .دﻟﻴﻞ آن را ﺑﺎﻳﺪ در
ﺧﺎﺻﻴﺖ زﺑﺎﻧﻲ آن ﺟﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺧﻴﺎل را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﺻﻨﻌﺖ دﻳﮕﺮ ﻛﻤﺘﺮ در ﺧﻮد
ﻣﻲﭘﺮورد و اﺳﺎﺳﺎً ﻛﻨﺎﻳﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺸﺒﻴﻪ و اﺳﺘﻌﺎره ﻣﺮز ﻣﺸﺘﺮك زﺑﺎن ادﺑﻲ و زﺑﺎن
ﻣﺤﺎوره اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ روي ﻛﻨﺎﻳﻪﻫﺎي ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ در »ﺳﻮاﻧﺢ« ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ
ﻛﻪ از ﻧﻮع ﻛﻨﺎﻳﺎت ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻌﻤﻮل در زﺑﺎن ﺑﻮده و ﮔﺎه ﻧﻴﺰ در ﻣﺘﻦ ﺗﻜﺮار ﻣﻲﺷﻮد:

»ﻣﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺸﻖ ﻫﻢ ﺑﻮد .ﻋﺸﻖ رﺧﺖ ﺑﺮﮔﻴﺮد و ﻋﺎﺷﻖ ﺧﺠﻞ ﺷﻮد از
ﺧﻮد و از ﺧﻠﻖ و از ﻣﻌﺸﻮق« )ﻏﺰاﻟﻲ.(11 :1359 ،
»رﺧﺖ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻦ« ﻛﻨﺎﻳﻪ از رﻓﺘﻦ و دور ﺷﺪن
»و ﺑﺮاي اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آنﻫﺎ ﻛﻪ دم از ﻓﻘﺮ زﻧﻨﺪ ،ﺟﺎن و دل درﺑﺎزﻧﺪ« )ﻫﻤﺎن:
.(37

آواي ﻋﺸﻖ در دو اﺛﺮ »ﺳﻮاﻧﺢ« و »ﻋﺒﻬﺮ اﻟﻌﺎﺷﻘﻴﻦ« ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

»دم زدن« ﻛﻨﺎﻳﻪ از ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ
»ﮔﻔﺖ :اي ﮔﺪا ﺗﻮ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﻮد دﺳﺖ در ﻳﻚ ﻛﺎﺳﻪ ﻛﻨﻲ« )ﻫﻤﺎن:
.(33
»دﺳﺖ در ﻳﻚ ﻛﺎﺳﻪ ﻛﺮدن« ﻛﻨﺎﻳﻪ از ﺳﻬﻴﻢ ﺷﺪن

»اﺣﻜﺎم ﻓﺮاق و وﺻﺎل اﻳﻦﺟﺎ ﭼﻪ ﻛﻨﺪ؟ رد و ﻗﺒﻮل او را داﻣﻦ ﻛﻲ ﮔﻴﺮد؟«
)ﻫﻤﺎن.(9 :
»داﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ« ﻛﻨﺎﻳﻪ از ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪن
ﻛﻨﺎﻳﻪ در »ﻋﺒﻬﺮاﻟﻌﺎﺷﻘﻴﻦ«
در »ﻋﺒﻬﺮاﻟﻌﺎﺷﻘﻴﻦ« اﻓﺰون ﺑﺮ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻓﻌﻞ ،ﻛﻨﺎﻳﺔ ﺻﻔﺖ از ﻣﻮﺻﻮف ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﺎر
رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻧﻮع ﻛﻨﺎﻳﻪ ﺳﺨﻦ را ﺑﻴﺶ از ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻓﻌﻞ از ﻫﻨﺠﺎر زﺑﺎن ﻣﻌﻴﺎر دور و ﺑﻪ
زﺑﺎن ﺷﻌﺮ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ؛ از اﻳﻦ رو ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻓﻌﻞ ﮔﺎه آﻧﭽﻨﺎن در ﻗﻠﻤﺮو زﺑﺎن ﻧﻔﻮذ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

»و ﺳﺮّ اﻳﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻛﻪ ﺣﺴﻦ اﺻﻠﻲ اﺳﺖ از زﺑﺎن ﺷﺎرع ﺷﺮﻳﻌﺖ واﺿﻊ ﻃﺮﻳﻘﺖ
ﺑﻴﺎن ﺷﺪ) «...روزﺑﻬﺎن.(31 :1337 ،
ﺷﺎرع ﺷﺮﻳﻌﺖ و واﺿﻊ ﻃﺮﻳﻘﺖ ﻛﻨﺎﻳﻪ ﺻﻔﺖ اﺳﺖ از ﻣﻮﺻﻮف آن ،ﻳﻌﻨﻲ ﺣﻀﺮت
ﻣﺤﻤﺪ )ص(

»ﮔﺮدن ﻛﺸﺎن ﻣﻠﻜﻮت و ﺳﺮاﻧﺪازان ﺟﺒﺮوت در ﻏﻴﺐ اﺣﺪﻳﺖ اﻳﻦ ﺳﺨﻦ از ﺣﻖ
ﺑﻪ واﺳﻄﺔ اﺣﻤﺪ ﺑﺸﻨﻴﺪﻧﺪ« )ﻫﻤﺎن.(33 :
»ﮔﺮدن ﻛﺸﺎن ﻣﻠﻜﻮت« ﻛﻨﺎﻳﻪ از ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن
»ﻛﻤﺮ ﻋﺒﻮدﻳﺖ در ﻣﻘﺎم ﺣﺮﻳﺖ در ﻣﻴﺎن ﺑﺴﺘﻪ« )ﻫﻤﺎن.(27 :
»ﻛﻤﺮ ﺑﺴﺘﻦ« ﻛﻨﺎﻳﻪ از آﻣﺎده ﺷﺪن و ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﻛﺎر
»ﻧﻮر ﺟﻤﺎﻟﺶ ﻧﺎر ﻧﺴﻮزد و ﻛﻼه دوﻟﺘﺶ در ﻛﻮﻧﻴﻦ ﺟﺰ ﺣﻖ ﻧﺪوزد« )ﻫﻤﺎن.(32 :
»ﻛﻼه دوﺧﺘﻦ« ﻛﻨﺎﻳﻪ از ﺑﻪ ﺳﺮوري رﺳﺎﻧﺪن.
4ـ .4ﻣﺠﺎز
آﻧﭽﻪ در ﻋﻠﻢ ﺑﻴﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺎز ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﻲﺷﻮد ،ﻛﺎرﺑﺮد واژه در ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﺎي
ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺧﻮد اﺳﺖ» .ﺷﺎﻋﺮان از آنﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺎن را دﻳﮕﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲﺑﻴﻨﻨﺪ ،واژﮔﺎن را ﻧﻴﺰ
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دﻳﮕﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ؛ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ از واژﮔﺎن ﻣﻌﻤﻮل و ﻣﺮﺳﻮم ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ آﻧﻬﺎ را در ﻣﻌﺎﻧﻲ اﺻﻠﻲ و ﻣﺘﻌﺎرف ﺧﻮد ﺑﻪ ﻛﺎر ﻧﻤﻲﺑﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻗﻮل ادﺑﺎ ﻟﻐﺎت
و ﻋﺒﺎرات را در ﻣﻌﻨﺎي ﻏﻴﺮﻣﺎوﺿﻊﻟﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻗﺮارداد اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ«.
)ﺷﻤﻴﺴﺎ (43 :1386 ،ﺑﻴﻦ واژه و ﻣﻌﻨﺎي ﻣﺠﺎزي آن ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي ﺑﻲﺷﻤﺎري وﺟﻮد دارد ﻛﻪ
ﺗﻌﺪادي ﻣﺤﺪود از آن در ﺑﻼﻏﺖ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﻼﻗﺔ ﻛﻠﻴﺖ ،ﺳﺒﺒﻴﺖ،
ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي ،ﻋﻠﻴﺖ و ﻣﺠﺎورت.
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ﻣﺠﺎز در »ﺳﻮاﻧﺢ«
در »ﺳﻮاﻧﺢ« آﻧﭽﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲﺧﻮرد ،ذﻛﺮ ﺟﺰﺋﻲ از آﻳﻪ ،ﺣﺪﻳﺚ ﻳﺎ ﺳﺨﻨﻲ
ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﻀﻤﻮن ﻛﻠﻲ آن آﻳﻪ ﻳﺎ ﻗﻮل ﻣﺸﻬﻮر ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮان آن را از ﻧﻮع
ﻣﺠﺎز »ﻣﻀﺎف و ﻣﻀﺎف اﻟﻴﻪ« داﻧﺴﺖ ﻛﻪ در آن ﻣﻀﺎفاﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺗﻤﺎم اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر
ﻣﻲرود )ر.ك ﻫﻤﺎن .(54 :ﺳﻴﺮوس ﺷﻤﻴﺴﺎ در ﻛﺘﺎب ﺧﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻮع ﻫﻨﺮي ﻣﺠﺎز را
اﺳﺘﻌﺎره ﻣﻲداﻧﺪ و دﻳﮕﺮ اﻧﻮاع ﻣﺠﺎز را ﺑﻪ واﻗﻊ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻼﻏﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻧﻤﻲداﻧﺪ )ﻫﻤﺎن:
(44؛ اﻣﺎ ﻏﺰاﻟﻲ در ﻛﺘﺎب ﺧﻮد ﻣﺠﺎز ﻣﺮﺳﻞ )اﻧﻮاع ﻣﺠﺎز ﻣﻔﺮد ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از اﺳﺘﻌﺎره( را در
ﻫﻨﺮيﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﺧﻮد ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ:
»در ﺣﻖ ﺧﻮد ﻣﻼﻣﺘﻲ ﮔﺮدد ،رﺑﻨﺎ ﻇﻠﻤﻨﺎ اﻳﻦﺟﺎ روي ﻧﻤﺎﻳﺪ« )ﻏﺰاﻟﻲ.(9 :1359 ،
ﻳﻌﻨﻲ »ﻣﻀﻤﻮن رﺑﻨﺎ ﻇﻠﻤﻨﺎ«.

»ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻋﺸﻖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻛﻨﺪ ﻋﺎﺷﻖ ﻛﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﺧﻮد اوﺳﺖ؛ أﻧﺎ
اﻟﺤﻖ و ﺳﺒﺤﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺖ« )ﻫﻤﺎن.(16 :
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ﻳﻌﻨﻲ »ﻣﻀﻤﻮن ﻳﺎ ﮔﻔﺘﺔ أﻧﺎاﻟﺤﻖ و ﺳﺒﺤﺎﻧﻲ«.
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﻮاردي ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ اﻃﻼق اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺠﺎز ﺑﻪ آن ﭼﻨﺪان
اﻗﻨﺎعﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺴﺖ:

»ﻳﺤﺒﻬﻢ ﭼﻨﺪان ﻧﺰل اﻓﻜﻨﺪه ﺑﻮد آن ﮔﺪا را ﭘﻴﺶ از آﻣﺪن او ﻛﻪ اﻟﻲ اﺑﺪ اﻵﺑﺎد
ﻧﻮش ﻣﻴﻜﻨﺪ؛ ﻫﻨﻮز ﺑﺎﻗﻲ اﺳﺖ« )ﻫﻤﺎن.(12 :
ﻣﻘﺼﻮد ﻋﺸﻖ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از آﻳﺔ »ﻳﺤﺒﻬﻢ« اﺳﺖ؛ اﻣﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎﻣﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺠﺎز
دﺷﻮار اﺳﺖ .ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻋﻼﻗﺔ
ﺳﺒﺒﻴﺖ:

آواي ﻋﺸﻖ در دو اﺛﺮ »ﺳﻮاﻧﺢ« و »ﻋﺒﻬﺮ اﻟﻌﺎﺷﻘﻴﻦ« ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

»از اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﻛﻪ اﮔﺮ ﻓﺮاق ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻮد آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮگ
ﻳﻜﻲ ﻧﺪارد« )ﻫﻤﺎن.(25 :
و »ﺑﺮگ« ﻣﺠﺎز از ﻗﺪرت.
ﻣﺠﺎز در »ﻋﺒﻬﺮاﻟﻌﺎﺷﻘﻴﻦ«
ﻣﺠﺎز در اﻳﻦ اﺛﺮ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻪ ﮔﻮﻧﺔ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﻣﺼﺪر ﺑﻪ ﺟﺎي ﺻﻔﺖ اﺳﺖ .در ﻛﺘﺐ
ﺑﻼﻏﻲ ﺑﻪ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﺎز ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ در دﺳﺘﻮرزﺑﺎن ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺼﺪر ﺑﻪ
ﺟﺎي ﺻﻔﺖ را ﺑﺮاي اﻓﺎدة ﻣﻌﻨﻲ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻣﻄﺮح ﻛﺮدهاﻧﺪ:

»ﻋﺸﻖ ﻛﻪ ﺻﻔﺖ ﻗﺪس اﺳﺖ در ﻣﻌﺪن ﻗﺪس ،از ﺗﻐﻴﺮ ﺣﻮادث ﻣﻨﺰه اﺳﺖ«
)روزﺑﻬﺎن.(44 :1337 ،

»از رﺗﺒﺖ اﺻﻠﻲ ﺟﺰ ﻳﻚ درﺟﻪ ﻧﻴﺎﻓﺖ ﺣﺴﻦ اﺻﻠﻲ؛ زﻳﺮا ﻛﻪ ﻧﻮر ﻗﺪم در ﺣﺪث
ﻣﺘﺠﻠّﻲ ﺑﻮد« )ﻫﻤﺎن.(45 :
اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺰ در آن ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺷﻮد؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻠﻤﺔ »دم« در ﺟﻤﻠﺔ
زﻳﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺒﺒﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود:
» در ﻣﺤﻔﻞ ﺧﻮﺑﺎن زﻣﺎﻧﻪ ﻣﺎ را دﻣﻲ ﻧﻤﺎﻧﺪ« )ﻫﻤﺎن.(44 :
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ روي ﻣﻴﺰان ﻣﺠﺎز در »ﻋﺒﻬﺮاﻟﻌﺎﺷﻘﻴﻦ« اﻧﮕﺸﺖﺷﻤﺎر اﺳﺖ.

 .5ﻗﺎﻋﺪهاﻓﺰاﻳﻲ
5ـ .1ﺗﻜﺮار
ﺗﻜﺮار در زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﻲ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺳﺎزي ﻛﻼم در ﺳﻄﺢ واج،
واژه ،ﮔﺮوه ،و ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ و ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻗﺺ ﻧﻤﻮد ﭘﻴﺪا
ﻣﻲﻛﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ آﻧﭽﻪ در ﻋﻠﻢ ﺑﺪﻳﻊ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﻜﺮار و ﺟﻨﺎس ﺗﺎم ﻧﺎم ﺑﺮده
ﻣﻲﺷﻮد ،در زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺸﻤﻮل ﻫﻤﮕﻮﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ در ﺳﻄﺢ واژه اﺳﺖ و ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮ
ﺟﻨﺎس ،ﺳﺠﻊ و در ﺳﻄﺤﻲ وﺳﻴﻊﺗﺮ ،ﻣﻮازﻧﻪ و ﺗﺮﺻﻴﻊ ،ﻫﻤﮕﻮﻧﻲ ﻧﺎﻗﺺ را ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻣﻲدﻫﺪ .در ﻣﻘﺎﻟﺔ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﺗﻜﺮار ﻛﻪ در زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ،
از ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎي ﻋﻠﻢ ﺑﺪﻳﻊ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﮔﻴﺮﻳﻢ؛ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﺟﻨﺎس و ﺳﺠﻊ را ﻛﻪ در
ﻣﻮاردي ﺑﺎ ﻫﻢ ﺧﻠﻂ ﻣﻲﺷﻮد ،ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده و اﻧﻮاع دﻳﮕﺮ ﺗﻜﺮار در واج،
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واژه ،ﮔﺮوه و ﺟﻤﻠﻪ را ﻧﻴﺰ در ﺑﺨﺸﻲ ﻣﺠﺰا آوردهاﻳﻢ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪاي از ﺗﻜﺮار در
زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻮازن ﻧﺤﻮي ﻛﻪ در ﻋﻠﻢ ﺑﻼﻏﺖ ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،در اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ واﻗﻊ ﻣﻲﺷﻮد.
ﻳﻜﻲ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﻢ ﻋﻠﻢ ﺑﺪﻳﻊ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎري در آﻫﻨﮓ ﻛﻼم ﺑﻪ ﻋﻬﺪه
دارد ،ﺗﻜﺮار ﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن اﺳﺖ» .ﺗﻜﺮار ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در واج ،ﻫﺠﺎ،
واژه ،ﻋﺒﺎرت ﻳﺎ ﺟﻤﻠﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺷﻮد« )ﺷﻤﻴﺴﺎ.(79 :1381 ،
ﺗﻜﺮار در »ﺳﻮاﻧﺢ«
در »ﺳﻮاﻧﺢ« ﺑﻴﺶﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﻋﺪهاﻓﺰاﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻜﺮار اﺳﺖ .در واﻗﻊ آﻧﭽﻪ
دﺳﺘﺎوﻳﺰ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﺑﺮاي ﻧﺰدﻳﻚ ﮔﺮداﻧﺪن ﻛﻼم ﺑﻪ ﺷﻌﺮ اﺳﺖ ،ﺗﻜﺮار در ﺳﻄﺢ واج ،واژه و
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ.
ﺗﻜﺮار در ﺳﻄﺢ واج
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»و از او ﻫﻴﭻ ﺑﺎز ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻟّﺎ ﭘﻨﺪاري ﻛﻪ ﻣﻨﺰل ﺗﻴﻤﺎري آﻳﺪ ﻳﺎ ﻧﻔﺴﻲ ﻛﻪ
ﻣﺮﻛﺐ ﺣﺴﺮﺗﻲ ﺑﻮد« )ﻏﺰاﻟﻲ.(45 :1359 ،
ﺗﻜﺮار ﻳﺎي ﻧﻜﺮه
»اﻣﺎ ﻧﺪاﻧﻢ ﺗﺎ دﺳﺖ ﻛﺴﺐِ وﻗﺖ آب ﺑﻪ ﻛﺪام زﻣﻴﻦ ﺑﺮد« )ﻫﻤﺎن.(3 :
ﺗﻜﺮار ﻛﺴﺮة اﺿﺎﻓﻪ
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»ﻫﻢ او ﻋﺎﺷﻖ و ﻫﻢ او ﻣﻌﺸﻮق و ﻫﻢ او ﻋﺸﻖ ﻛﻪ اﺷﺘﻘﺎق ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق از
ﻋﺸﻖ اﺳﺖ« )ﻫﻤﺎن.(10 :
ﺗﻜﺮار »ش«
»زاري ﺑﻪ ﻧﻈﺎره و ﻧﺰاري ﺑﺪل ﮔﺮدد« )ﻫﻤﺎن.(23 :
ﺗﻜﺮار »ز«
ﺗﻜﺮار در ﺳﻄﺢ واژه

»ﺗﺎ ﺣﺠﺖ ﺑﺮ ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻮد و ﺗﺎ ﭘﻴﻮﻧﺪي ﺿﺮورت وﻗﺖ آﻳﺪ ،ﺟﻨﮕﻲ ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر
دوﺳﺖ ،دوﺳﺖﺗﺮ از ده آﺷﺘﻲ دارد« )ﻫﻤﺎن.(18 :

آواي ﻋﺸﻖ در دو اﺛﺮ »ﺳﻮاﻧﺢ« و »ﻋﺒﻬﺮ اﻟﻌﺎﺷﻘﻴﻦ« ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

»وﺳﺮّروي آن روي اﺳﺖ ﻛﻪ روي در روي او دارد« )ﻫﻤﺎن.(15 :
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻜﺮار واژه ﺑﻪ ﺣﺮوف ﺑﻪ وﻳﮋه ﺣﺮوف رﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﻣﺠﺎل وﺳﻴﻊ آن در ﺳﻄﺢ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ،ﺑﺮ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻛﻼم ﻣﻲاﻓﺰاﻳﺪ:

»ﮔﺎه ﻋﺸﻖ آﺳﻤﺎن ﺑﻮد و روح زﻣﻴﻦ ﺗﺎ وﻗﺖ ﭼﻪ اﻗﺘﻀﺎ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺑﺎرد؛ ﮔﺎه
ﻋﺸﻖ ﺗﺨﻢ ﺑﻮد و روح زﻣﻴﻦ ﺗﺎ ﺧﻮد ﭼﻪ ﺑﺮروﻳﺪ؛ ﮔﺎه ﻋﺸﻖ ﮔﻮﻫﺮ ﻛﺎﻧﻲ ﺑﻮد و روح ﻛﺎن
ﺗﺎ ﺧﻮد ﭼﻪ ﮔﻮﻫﺮ آﻳﺪ و ﭼﻪ ﻛﺎن؛ ﮔﺎه آﻓﺘﺎب ﺑﻮد در آﺳﻤﺎن روح ﺗﺎ ﺧﻮد ﭼﻮن ﺗﺎﺑﺪ؛ ﮔﺎه
ﺷﻬﺎب ﺑﻮد در ﻫﻮاي روح ﺗﺎ ﺧﻮد ﭼﻪ ﺳﻮزد؛ ﮔﺎه زﻳﻦ ﺑﻮد ﺑﺮ ﻣﺮﻛﺐ روح ﺗﺎ ﺧﻮد ﻛﻪ
ﺑﺮﻧﺸﻴﻨﺪ؛ ﮔﺎه ﻟﮕﺎم ﺑﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﺮﻛﺶ روح ﺗﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻛﺪام ﺟﺎﻧﺐ ﮔﺮداﻧﺪ) «...ﻫﻤﺎن:
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»ﻫﻢ او آﻓﺘﺎب و ﻫﻢ او ﻓﻠﻚ ،ﻫﻢ او آﺳﻤﺎن و ﻫﻢ او زﻣﻴﻦ ،ﻫﻢ او ﻋﺎﺷﻖ و ﻫﻢ
او ﻣﻌﺸﻮق و ﻫﻢ او ﻋﺸﻖ« )ﻫﻤﺎن.(10 :
»داغ ﺑﺮ ﻃﻤﻊ او ﻧﻬﺪ ،ﻧﻪ ﺧﻠﻖ و ﻧﻪ ﺧﻮد و ﻧﻪ ﻣﻌﺸﻮق« )ﻫﻤﺎن.(9 :
»ﻋﺎﺷﻖ ﺧﺠﻞ ﺷﻮد ،از ﺧﻮد و از ﺧﻠﻖ و از ﻣﻌﺸﻮق« )ﻫﻤﺎن.(11 :
ﺗﻜﺮار ﻋﺒﺎرت:

»ﭼﻮن از ﺧﻮد در ﺧﻮد واﺧﻮد آﻳﺪ ،راه او ﺑﻪ ﺧﻮد از او ﺑﻮد و ﺑﺮ او ﺑﻮد؛ ﭼﻮن
راﻫﺶ ﺑﻪ ﺧﻮد از او ﺑﻮد و ﺑﺮ او ﺑﻮد ،اﻳﻦ اﺣﻜﺎم ﺑﺮ او ﻧﺮود« )ﻫﻤﺎن.(19 :
ﺗﻜﺮار در ﻋﺒﻬﺮاﻟﻌﺎﺷﻘﻴﻦ
ﺗﻜﺮار در »ﻋﺒﻬﺮاﻟﻌﺎﺷﻘﻴﻦ« در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ »ﺳﻮاﻧﺢ« ﺳﻬﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ دارد؛ اﻣﺎ ﺑﻪ
ﻫﺮ روي ﻣﻴﺰان آن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ.
ﺗﻜﺮار در ﺳﻄﺢ واج

»از اﻳﻦ ﻛﺎﻓﺮي رﻋﻨﺎﻳﻲ ﻣﻜّﺎري زراﻗﻲ وﺷﺨﻲ ﻋﻴﺎري ﻛﻪ در ﻃﺮف ﭼﺸﻤﺶ ﺻﺪ
ﻫﺰار ﻫﺎروت و ﻣﺎروت ﺑﻮد« )روزﺑﻬﺎن.(6 :1337 ،
ﺗﻜﺮار »ﻳﺎء« ﻧﻜﺮه:

ﺑﻼﺑﻞِ ﺣﻘﺎﻳﻖِ ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ﻣﻨﻘﺎر ﺷﻮق ﺑﻪ دلِ راﺳﺨﺎن ﻋﻘﻞ ﻓﺮو ﻛﺮد و ﺑﺎزِ ﻗﻬﺮِ
ﻋﺸﻖِ اﻣﺮِ رﺑﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﭼﻨﮕﻞِ ﺟﺬب ﻣﺤﺒـﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺮد« )ﻫﻤﺎن.(18 :
ﺗﻜﺮار ﻛﺴﺮة اﺿﺎﻓﻪ:
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»ﻫﺮ ﻛﻪ ﻫﻢرﻧﮓ ﻣﺎ ﺷﺪ ،ﺟﺎن و روان ﺟﻬﺎنِ ﺟﻬﺎن در ﺟﺎﻧﺶ ﻓﻨﺎ ﺷﺪ« )ﻫﻤﺎن:
.(7
ﺗﻜﺮار »ج«:

»ﺗﻮ ﻧﻴﺮﻧﮓ و رﻧﮓ و ﻣﻜﺮ و ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺰﺧﺮف او ﻣﺸﻨﻮ ﻛﻪ آن ﻃﺎﻣﺎت اﺳﺖ«
)ﻫﻤﺎن.(36 :
ﺗﻜﺮار ﺣﺮﻛﺖ ﺿﻤﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ »واو« ﻋﻄﻒ
ﺗﻜﺮار در ﺳﻄﺢ واژه

»ﻫﺮ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺧﻮ ﻛﻨﺪ از ﺻﺮف ﺟﺎن ﺟﺎن رﻧﮓ ﻣﻌﺪن اﺻﻠﻲ ﺣﺴﻦ ﮔﻴﺮد و رﻧﮓ
ﻧﻴﻢ رﻧﮓ ﺣﺪﺛﺎن دﻳﮕﺮ ﻧﮕﻴﺮد« )ﻫﻤﺎن.(7 :
»و ﻫﻤﺮﻫﺎن ﺟﺎن ﭼﻮن ﻋﻘﻞ ﻛﻞ و ﻧﻔﺲ ﻛﻞ در آن ﺟﺎن ﺟﺎن ،ﺟﺎﻧﺸﺎن در
دﺳﺖ اﺟﻞ ﺷﻴﺪا ﺑﻮد« )ﻫﻤﺎن(.
»ﺣﻆّ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺟﺰ ﭼﺸﻢ را ﻧﺒﺎﺷﺪ ،زﻳﺮا ﻛﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ از آن ﭼﺸﻢ ،آن ﭼﺸﻢ را
ﻣﻲدﻳﺪ« )ﻫﻤﺎن.(34 :
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ﺗﻜﺮار ﺣﺮوف اﺿﺎﻓﻪ ،رﺑﻂ و ﻧﺸﺎﻧﻪ در اﻳﻦ ﻣﺘﻦ ﻧﻴﺰ از ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ
ﻛﻼم اﺳﺖ:
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»اﻳﻦ اﺳﺖ ادﻟّﺔ ﺟﻮاز اﻟﻌﺸﻖ ﻋﻠﻲ اﷲ ﻋﺰّوﺟﻞّ اي ﺳﺒﺐ ﻋﺸﻖ رﺑﺎﻧﻴﺎن و اي
ﺳﺮﻣﺎﻳﺔ ﻋﺸﻖ روﺣﺎﻧﻴﺎن و اي ﺗﺤﻔﺔ ﺣﻖ ﻧﺰد آدﻣﻴﺎن ﻛﻪ وارد ﺷﺪ از ﺑﺤﺎر رﺣﻤﺖ و ﺻﺎدر
ﺷﺪ از ﻣﻌﺪن ﻣﻌﺮﻓﺖ« )ﻫﻤﺎن.(11 :
»در ﻗﺎﻣﺖ او دﻟﻢ را ﻗﻴﺎﻣﺖﻫﺎﺳﺖ؛ در رؤﻳﺖ ﺟﻤﺎل او ﻧﻔﺴﻢ را دﻳﺎﻧﺖﻫﺎﺳﺖ؛ در
ره ﻫﺠﺮ او دﻟﻢ را وﻻﻳﺖﻫﺎﺳﺖ؛ در ﻣﻴﺪان وﺻﺎل او روﺣﻢ را ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﺸﻖ
ﻣﺒﺎرزتﻫﺎﺳﺖ« )ﻫﻤﺎن.(26 :
و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺗﻜﺮار ،ﺗﻜﺮار ﭘﺴﻮﻧﺪ را ﻧﻴﺰ اﻓﺰود:

»ﻫﺮ ﻛﻪ را وﺟﻮد ﻟﻄﻴﻒﺗﺮ و ﺟﺴﻢ دﻗﻴﻖﺗﺮ و ﺟﺎن ﺷﺮﻳﻒﺗﺮ ،ﻫﻴﻜﻞ او از ﺟﻮاﻫﺮ
ﻧﻮراﻧﻲ ﻣﻌﺪن ﻇﺎﻫﺮﺗﺮ« )ﻫﻤﺎن.(34 :
ﺗﻜﺮار ﻋﺒﺎرت:

»زﻳﺮا ﻛﻪ ﻧﻮر ﺟﻤﺎﻟﺶ از ﻣﻌﺪن ﺟﻤﺎل ﻗﺪم ﺑﻮد؛ ﻫﺮﻛﻪ را و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻛﻪ از آن
ﻧﻮري دادﻧﺪ« )ﻫﻤﺎن.(34 :
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ﻃﺮد و ﻋﻜﺲ» :ﻫﺮ ﻛﻪ ﻟﻌﻞ ﻛﺎن اﷲ در ﻛﺎن ﻟﻌﻞ آن ﺗﺮك ﻧﺒﻴﻨﺪ ،او را اﻳﻦ
ﺳﺨﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﻧﻴﺴﺖ« )ﻫﻤﺎن.(37 :
5ـ .2ﺳﺠﻊ و ﺟﻨﺎس
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺟﻨﺎس و ﺳﺠﻊ ﻫﺮ دو ﻧﻮﻋﻲ ﻫﻤﮕﻮﻧﻲ ﻧﺎﻗﺺ در زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﻲ را
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﺪ و ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ از ﺗﻜﺮار در زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲرود ،در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻧﺎم ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﺷﻮد .ﺳﺠﻊ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﺒﺎﻫﺖ آﻫﻨﮓ ﻛﻠﻤﺎت اﺳﺖ.
»ﻣﺪار ﺑﺤﺚ ﺗﺴﺠﻴﻊ دو ﻧﻜﺘﺔ ﺗﺴﺎوي ﻳﺎ ﻋﺪم ﺗﺴﺎوي ﻫﺠﺎﻫﺎ و ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻋﺪم ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ
آﺧﺮﻳﻦ واج اﺻﻠﻲ ﻛﻠﻤﻪ اﺳﺖ« )ﺷﻤﻴﺴﺎ.(35 :1381 ،
ﺳﺠﻊ در »ﺳﻮاﻧﺢ«
ﺳﺠﻊ در »ﺳﻮاﻧﺢ« در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ »ﻋﺒﻬﺮاﻟﻌﺎﺷﻘﻴﻦ« و ﻧﻴﺰ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺮار
در ﺧﻮد اﺛﺮﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢرﻧﮓ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺎﻻﻳﻲ در ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻛﺮدن ﺳﺨﻦ
دارد ،ﺑﻪ وﻳﮋه آﻧﻜﻪ ﻧﻮع ﺳﺠﻊ ﻣﺘﻮازي در آن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻧﻮاع دﻳﮕﺮ ،ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺘﻮازي و
ﻣﻄﺮف اﺳﺖ و ﺑﺪﻳﻦ ﻟﺤﺎظ آﻫﻨﮓ ﻛﻼم ﻗﻮيﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺳﺠﻊ ﻣﺘﻮازي» :ﭼﻮن دﺳﺖ ﻃﻠﺐ او ﺑﻪ داﻣﻦ وﺻﻞ ﻧﺮﺳﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﻓﺼﻮل ﺗﻌﻠّﻞ
ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻳﻦ اﺑﻴﺎت ﺗﻤﺜّﻞ ﺳﺎزد« )ﻏﺰاﻟﻲ.(2 :1359 ،
»ﻋﺎﺷﻘﻲ ﻫﻤﻪ اﺳﻴﺮي اﺳﺖ و ﻣﻌﺸﻮﻗﻲ ﻫﻤﻪ اﻣﻴﺮي« )ﻫﻤﺎن.(46 :

»ﻃﻤﻊ ﻫﻤﻪ ﺗﻬﻤﺖ اﺳﺖ و ﺗﻬﻤﺖ ﻫﻤﻪ ﻋﻠّﺖ و ﻋﻠﺖ ﻫﻤﻪ ذﻟّﺖ و ذﻟّﺖ ﻫﻤﻪ
ﺧﺠﻠﺖ« )ﻫﻤﺎن.(49 :
ﺳﺠﻊ ﻣﺘﻮازن» :ﺑﺪل ﺣﺮوف ،ﺣﺪود اﻟﺴﻴﻒ ﺑﻮد« )ﻫﻤﺎن.(1 :
»وﺻﺎل ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺗﻌﺰّز و ﻛﺒﺮﻳﺎي ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ و ﻓﺮاق ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺗﺬﻟّﻞ و اﻓﺘﻘﺎر ﻋﺎﺷﻖ
اﺳﺖ« )ﻫﻤﺎن.(33 :
»زﻣﻴﻦ وﺻﺎل ﻧﻴﺴﺘﻲ آﻣﺪ و زﻣﻴﻦ وﺻﺎل ﻫﺴﺘﻲ آﻣﺪ« )ﻫﻤﺎن.(23 :
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﺳﺠﻊ ﻣﺘﻮازن ﮔﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮازﻧﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.

93

ﺳﺠﻊ ﻣﻄﺮف» :اﺳﻢ ﻣﻌﺸﻮق در ﻋﺸﻖ ﻋﺎرﻳﺖ اﺳﺖ و اﺳﻢ ﻋﺎﺷﻖ در ﻋﺸﻖ
ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺖ .اﺷﺘﻘﺎق ﻣﻌﺸﻮق از ﻋﺸﻖ ﻣﺠﺎز و ﺗﻬﻤﺖ اﺳﺖ« )ﻫﻤﺎن.(48 :
»و ﺧﺠﻠﺖ ﻫﻤﻪ ﺿﺪ ﻳﻘﻴﻦ و ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻋﻴﻦ ﻧﻜﺮت« )ﻫﻤﺎن.(50 :
ﺳﺠﻊ در ﻋﺒﻬﺮاﻟﻌﺎﺷﻘﻴﻦ
آﻧﭽﻪ در ﻋﺒﻬﺮاﻟﻌﺎﺷﻘﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪهاي در ﻫﻨﺠﺎرﮔﺮﻳﺰي اﻳﻔﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﺳﺠﻊ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻴﺶ از اﻧﻮاع دﻳﮕﺮ ﻗﺎﻋﺪهاﻓﺰاﻳﻲ ،آﻫﻨﮓ ﻛﻼم را ﻣﻮزون
ﻣﻲﻛﻨﺪ:
ﺳﺠﻊ ﻣﺘﻮازي» :ﮔﻔﺖ :ﺑﺪﻳﺪم ﺻﻮﻓﻲ اي راه اﺑﺎﺣﺖ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﺮا ﻧﮕﺮﺳﺘﻦ ﻛﺎر
اﻫﻞ وﻻﻳﺖ ﻧﻴﺴﺖ« )روزﺑﻬﺎن.(8 :1337 ،

94

»ﭼﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﺴﻲ را ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻏﻴﺐ راه ﻧﻤﺎﻳﺪ ،در ﺑﺪاﻳﻊ ﻓﻄﺮت و ﺻﻨﺎﻳﻊ
ﻗﺪرت اﻓﻜﻨﺪ« )ﻫﻤﺎن.(17 :
»اﮔﺮ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﺑﺎزدﻳﺪﻧﺪي ،در ﻋﺸﻖ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﻧﺪي« )ﻫﻤﺎن.(24 :
»از آن در اﻳﻦ ﺟﻬﺎن ﻧﺸﺎن آن ﺟﻬﺎن آﻣﺪ ﻛﻪ ﻟﺠﺔ ﺑﺤﺮ ﻋﻤﻴﻖ ﻗﺪم از راه ﻋﺪم
در ﻣﻴﺎن آﻣﺪه« )ﻫﻤﺎن.(20 :
»و از ﻟﺠﺔ آن ﺑﻪ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺣﻜﻤﺖ ،اﻣﻮاج ﻗﻬﺮﻳﺎت و ﻟﻄﻔﻴﺎت ﺑﺒﺮﻳﺪم و ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ
ﺻﻔﺎت ﻓﻌﻞ رﺳﻴﺪم« )ﻫﻤﺎن.(4 :
ﺳﺠﻊ ﻣﻄﺮف» :ﺟﺎﻣﺔ ﻋﺒﻮدﻳﺖ از ﻣﻦ ﺑﺮﻛﺸﻴﺪ و ﻟﺒﺎس ﺣﺮﻳﺖ در ﻣﻦ ﭘﻮﺷﺎﻧﻴﺪ«
)ﻫﻤﺎن(.
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»ﭼﻮن ﻣﺤﺒﺖ را اﻳﻦ ﻣﺜﺎﺑﺖ ﺑﻮد و ﻋﺸﻖ را اﻳﻦ دوﻟﺖ ،ﺣﺴﻦ اﻟﻌﻬﺪ ﻋﺸﻖ ،ﺳﻴﺪ
ﻋﺎﺷﻘﺎن ﻧﮕﺎه داﺷﺖ« )ﻫﻤﺎن.(21 :
»در ره ﻫﺠﺮ او دﻟﻢ را وﻻﻳﺖﻫﺎﺳﺖ ،در ﻣﻴﺪان وﺻﺎل او روﺣﻢ را ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﺸﻖ
ﻣﺒﺎرزتﻫﺎﺳﺖ« )ﻫﻤﺎن.(26 :
»ﻣﮕﺮ آن ﻏﺎرﺗﻲ را ﻧﺪﻳﺪي ﻛﻪ ﭼﻮن ﭼﺸﻢ ﺷﻮخ دﻟﻢ را ﻏﺎرت ﻛﺮد و ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﺔ
ﻋﺸﻘﻢ ﺑﻪ ﺟﻤﺎل ﺧﻮد ﻋﻤﺎرت ﻛﺮد« )ﻫﻤﺎن.(37 :
ﺳﺠﻊ ﻣﺘﻮازن» :ﭼﻮن ﻧﻴﻚ ﺑﺪﻳﺪم ،ﺻﻔﺎت ﺻﻔﺎء ﺟﺎﻧﺶ ﺻﻮرت ﺑﻲ ﻣﻜﺎن ﺑﻮد و
ﻋﻴﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ در ﺻﻮرت آدم ﺑﻲ ﻧﺸﺎن ﺑﻮد« )ﻫﻤﺎن.(7 :

آواي ﻋﺸﻖ در دو اﺛﺮ »ﺳﻮاﻧﺢ« و »ﻋﺒﻬﺮ اﻟﻌﺎﺷﻘﻴﻦ« ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

»ﻏﻮاص ﺑﺤﺮ ﻋﺒﺮات ﺷﻮق و ﻧﺨّﺎس ﻋﺮاﻳﺲ ﻋﺸﻖ در اﺷﻮاق ﻣﺸﺎﻫﺪة ﺗﺠﻠّﻲ و
اﻧﻮار ﻣﺸﺎرق ﺗﺪﻟّﻲ ﮔﻔﺖ) «...ﻫﻤﺎن.(63 :
»رؤﻳﺖ زﻫﺪ ﻗﺒﻠﺔ زﻫﺎد اﺳﺖ و رؤﻳﺖ آدم ﻗﺒﻠﺔ ﻋﺸّﺎق اﺳﺖ« )ﻫﻤﺎن.(35 :
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺗﺮﺻﻴﻊ و ﻣﻮازﻧﻪ در درون ﺧﻮد ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻧﺤﻮي ﻣﻴﺎن اﺟﺰاي دو ﺟﻤﻠﻪ
اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ ،از آن دو در ﺑﺤﺚ ﺗﻮازن ﻧﺤﻮي ﺳﺨﻦ ﻣﻲرود.
ﺟﻨﺎس
ﺟﻨﺎس از ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻇﺎﻫﺮي ﻛﻠﻤﺎت ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآﻳﺪ» .روش ﺗﺠﻨﻴﺲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ
ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ واجﻫﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻛﻠﻤﺎت ﻫﻢ ﺟﻨﺲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻳﻨﺪ ﻳﺎ ﻫﻢ
ﺟﻨﺲ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﺘﺒﺎدر ﺷﻮد« )ﺷﻤﻴﺴﺎ .(53 :1381 ،ﺟﻨﺎس اﻧﻮاع ﻓﺮاواﻧﻲ دارد؛
ﻫﻤﭽﻮن ﺟﻨﺎس ﺗﺎم ،ﻧﺎﻗﺺ ،زاﻳﺪ ،ﻣﺮﻛﺐ و ﻗﻠﺐ.
ﺟﻨﺎس در »ﺳﻮاﻧﺢ«
در »ﺳﻮاﻧﺢ« اﻏﻠﺐ ﺟﻨﺎس اﺷﺘﻘﺎق دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از اﻧﻮاع ﺟﻨﺎس
در آن ﺑﻪ ﻧﺪرت دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد.
ﺟﻨﺎس اﺷﺘﻘﺎﻗﻲ» :و ﻫﺮ ﺳﻪ ﺻﻤﺼﺎم ﻏﻴﺮت اﺳﺖ در ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ از اﻏﻴﺎر« )ﻏﺰاﻟﻲ،
.(8 :1359
»ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﻜﻪ در او ﻫﻴﭻ ﺣﻮاﻟﻪ ﻧﺒﻮد ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﻖ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮق) «.ﻫﻤﺎن(2 :
ﺟﻨﺎس زاﻳﺪ» :ﭼﻮن ﻛﺎر ﺑﻪ ﻛﻤﺎل رﺳﺪ و وﻻﻳﺖ ﺑﮕﻴﺮد ،ﺣﺪﻳﺚ در ﺑﺎﻗﻲ اﻓﺘﺪ و
زاري ﺑﻪ ﻧﻈﺎره و ﻧﺰاري ﺑﺪل ﮔﺮدد« )ﻫﻤﺎن.(23 :
ﺟﻨﺎس ﻗﻠﺐ» :اﮔﺮ ﺳﺒﺤﺎﻧﻲ رﻓﺖ ﻳﺎ اﻧﺎ اﻟﺤﻖ رﻓﺖ از اﻳﻦ اﺻﻞ رﻓﺖ :ﻳﺎ ﻧﻄﻖ
ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻮد ﻳﺎ ﻧﻄﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻘﻄﻪ« )ﻫﻤﺎن.(44 :
ﺟﻨﺎس در ﻋﺒﻬﺮاﻟﻌﺎﺷﻘﻴﻦ
در اﺛﺮ ﻓﻮق اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ »ﺳﻮاﻧﺢ« ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻧﻈﻢ ﻛﻼم ﺑﻪ ﻋﻬﺪه
دارد.
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ﺟﻨﺎس ﺗﺎم» :در زﻣﺮة ﻋﺎرﻓﺎن ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻮﻳﻲ ﻧﮕﺎرا ﻛﻪ ﺳﺨﺖ در ﺧﻮري ،اﮔﺮ ﭼﻪ از
آن ﺷﺮاب ﻋﺸﻖ در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻴﺨﻮدي ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﺨﻮري« )روزﺑﻬﺎن.(6 :1337 ،
»ﮔﻔﺖ اي ﺑﻠﻌﺠﺐ ﺑﺎز ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻠﻌﺠﺐ ﺑﺎز« )ﻫﻤﺎن.(7 :
ﺟﻨﺎس ﻧﺎﻗﺺ» :ﺑﻌﻀﻲ را ﻋﺸﻖ از ﺗﺄﺛﻴﺮ رؤﻳﺖ و ﺻﺤﺒﺖ ﺧَﻠﻖ و ﺧُﻠﻖ ﻋﻈﻴﻤﺶ
ﻛﻪ ﺣﻖ آن را ﻋﻈﻴﻢ ﺧﻮاﻧﺪ« )ﻫﻤﺎن.(20:
ﺟﻨﺎس زاﻳﺪ» :ﺗﻮ ﻧﻴﺮﻧﮓ و رﻧﮓ و ﻣﻜﺮ و ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺰﺧﺮف او ﻣﺸﻨﻮ ﻛﻪ آن
ﻃﺎﻣﺎت اﺳﺖ« )ﻫﻤﺎن.(36 :
»ﻫﺮ ﻛﻪ ﭼﺸﻢ از آن ﭼﺸﻤﻪ اﻓﺘﺎد ﻛﻪ ﺗﺠﻠﻲ ﺑﻮد ،ﭼﻮن او را ﺑﺪﻳﺪي ،ﺑﺪو ﻋﺎﺷﻖ
ﺷﺪي« )ﻫﻤﺎن.(27 :
ﺟﻨﺎس اﺷﺘﻘﺎق» :زﻳﺮا ﻛﻪ ﺗﺨﻠّﻖ ﺑﻪ ﺧُﻠﻖ او داﺷﺖ« )ﻫﻤﺎن.(20 :
»اﺳﺒﺎب اﺳﺘﺮواح ارواح در اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ روﺣﺎﻧﻴﺎت را دﻳﺪن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﻋﺸﻖ وﺳﻴﻠﺖ ﺣﻖ اﺳﺖ« )ﻫﻤﺎن.(29 :
ﺟﻨﺎس ﻗﻠﺐ» :ﻟﻜﻦ ﻏﻠﻄﻲ ﻋﻈﻴﻢ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﮔﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ و اﮔﺮ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﺧﻄﻮت ﺧﻄﺎﺳﺖ«
)ﻫﻤﺎن.(17 :
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5ـ .3ﺗﻮازن ﻧﺤﻮي
ﺗﻮازن ﻧﺤﻮي ﺣﺎﺻﻞ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ واژه از وﺟﻮه ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻄﺢ ﻋﺒﺎرت
و ﻛﻼم اﺳﺖ و ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲﺷﻮد .آراﻳﺶ ﻋﻨﺎﺻﺮ دﺳﺘﻮري در ﻣﺮﺗﺒﺔ
واژﮔﺎن ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﻧﻈﻢ ﻣﻴﺎن واژه ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﻛﻼم ﻣﻲﮔﺮدد )ﺻﻔﻮي.(227 :1373 ،
ﮔﻮﻧﻪاي از اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﻮازن ،ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻧﺤﻮي واژهﻫﺎ در دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﺒﺎرت و ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ
در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻴﺶ از اﻧﻮاع دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲﺧﻮرد .در ﻣﻮاردي اﻳﻦ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ
ﺗﺮﺻﻴﻊ و ﻣﻮازﻧﻪ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ و ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ دو ﺻﻨﻌﺖ در ﺑﺨﺶ ﺗﻮازن ﻧﺤﻮي از
ﻧﻈﺮ دور ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻮازن ﻧﺤﻮي در »ﺳﻮاﻧﺢ«
ﻏﻴﺮ از ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻧﺤﻮي واژﮔﺎن در اﻳﻦ اﺛﺮ ﻛﻪ ﮔﺎه ﺑﺎ ﺗﺮﺻﻴﻊ و ﻣﻮازﻧﻪ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ،
از ﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺗﻮازن ﻧﺤﻮي ،ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺘﺎﺑﻊ اﺿﺎﻓﺎت ،ﻟﻒ و ﻧﺸﺮ ،ﺗﻘﺴﻴﻢ ،اﻋﺪاد،
ﺗﻨﺴﻴﻖاﻟﺼﻔﺎت ،ﻃﺮد و ﻋﻜﺲ و ﻗﻠﺐ ﻛﻪ در ﻋﻠﻢ ﺑﺪﻳﻊ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ  ،ﺗﻨﻬﺎ ﻃﺮد و ﻋﻜﺲ

آواي ﻋﺸﻖ در دو اﺛﺮ »ﺳﻮاﻧﺢ« و »ﻋﺒﻬﺮ اﻟﻌﺎﺷﻘﻴﻦ« ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و ﺗﺘﺎﺑﻊ اﺿﺎﻓﺎت ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻧﻮع اﺧﻴﺮ در ﺷﻤﺎرش ﻣﻴﺰان ﺗﻜﺮار در واج ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه
اﺳﺖ:
»ﻣﻌﺸﻮق ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺣﺎل ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ؛ ﭘﺲ اﺳﺘﻐﻨﺎ ﺻﻔﺖ اوﺳﺖ و ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻪ
ﻫﻤﻪ ﺣﺎل ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ؛ ﭘﺲ اﻓﺘﻘﺎر ﺻﻔﺖ اوﺳﺖ« )ﻏﺰاﻟﻲ.(36 :1359 ،
»او ﻫﻢ ﺑﺎغ اﺳﺖ و ﻫﻢ درﺧﺖ؛ ﻫﻢ ﺷﺎخ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺛﻤﺮه؛ ﻫﻢ آﺷﻴﺎن اﺳﺖ و
ﻫﻢ ﻣﺮغ« )ﻫﻤﺎن.(13 :
»اﻳﻦﺟﺎ ﻗﻮت ﺑﻲﻗﻮﺗﻲ ﺑﻮد و ﺑﻮد ﻧﺎﺑﻮد و ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺎﻳﺎﻓﺖ و ﻧﺼﻴﺐ ﺑﻲﻧﺼﻴﺒﻲ«
)ﻫﻤﺎن.(8 :
ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻃﺮد و ﻋﻜﺲ:
»ﺗﺨﻢ ﻫﻢرﻧﮓ ﺛﻤﺮه ﺑﻮد و ﺛﻤﺮه ﻫﻢرﻧﮓ ﺗﺨﻢ« )ﻫﻤﺎن.(44 :

»و از اﻳﻦ ﺣﺪﻳﺚ دو اﺻﻞ ﺷﻜﺎﻓﺪ :ﻳﻜﻲ اﺷﺎرت ﻋﺒﺎرت و ﻳﻜﻲ ﻋﺒﺎرت اﺷﺎرت؛
ﺗﻮﺣﻴﺪ او را و او ﺧﻮد ﻫﻢ ﺗﻮﺣﻴﺪ را ﺑﻮد« )ﻫﻤﺎن.(10 :
»وﺻﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﺮاق ﺧﻮد اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﺮاق ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ وﺻﺎل ﺧﻮد اﺳﺖ«
)ﻫﻤﺎن.(26 :
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ﺗﻮازن ﻧﺤﻮي در ﻋﺒﻬﺮاﻟﻌﺎﺷﻘﻴﻦ
»ﺑﺪاﻳﺖ آﻓﺮﻳﻨﺶ ﻣﺎ راﺳﺖ؛ ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻣﺮ ﺧﺪاي راﺳﺖ« )روزﺑﻬﺎن.(7 :1337 ،
»ﻧﻮﻋﻲ روﺣﺎﻧﻲ اﺳﺖ و آن ﺧﻮاص آدﻣﻴﺎن را ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻮﻋﻲ ﺑﻬﻴﻤﻲ اﺳﺖ و آن
رذال اﻟﻨﺎس را ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻮﻋﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ و آن ﻋﺎﻣﺔ ﺧﻠﻖ را ﺑﺎﺷﺪ) «.ﻫﻤﺎن(15 :
»ﺑﻨﮕﺮ ﻛﻪ اﻫﻞ ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﭼﻪ دﻻﻟﺘﻲ اﺳﺖ در ﻋﺸﻖ ﺣﻖ ،ﻋﺸﻖ دوﺳﺘﺎﻧﺶ و
ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ و ﭼﻪ اﺷﺎرﺗﻲ اﺳﺖ در ﻋﺸﻖ اﻧﺴﺎﻧﻲ ،دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻗﺮﻳﺒﺎن ﻣﻌﺸﻮق«
)ﻫﻤﺎن.(21 :
»ﻣﺤﺒﺎن را دﻻﻟﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ در راه ﻣﺤﺒﺖ و ﻋﺎﺷﻘﺎن را ﺣﻜﺎﻳﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﮔﺬﺷﺖ
ﻋﺸﻖ« )ﻫﻤﺎن.(23 :
»در ﻗﺎﻣﺖ او دﻟﻢ را ﻗﻴﺎﻣﺖﻫﺎﺳﺖ؛ در رؤﻳﺖ ﺟﻤﺎل او ﻧﻔﺴﻢ را دﻳﺎﻧﺖﻫﺎﺳﺖ؛ در
ره ﻫﺠﺮ او دﻟﻢ را وﻻﻳﺖﻫﺎﺳﺖ؛ در ﻣﻴﺪان وﺻﺎل او روﺣﻢ را ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﺸﻖ
ﻣﺒﺎرزتﻫﺎﺳﺖ« )ﻫﻤﺎن.(26 :

»ﺟﻤﺎﻟﺶ در ﺟﻤﺎل درآﻣﺪ و ﻋﻠﻤﺶ در ﻋﻠﻢ و ﻗﺪرت در ﻗﺪرت و ارادت در
ارادت و ﺣﻴﺎت در ﺣﻴﺎت و ﺻﻔﺎت در ﺻﻔﺎت« )ﻫﻤﺎن.(30 :
»رؤﻳﺖ ﻛﻮن ﻗﺒﻠﺔ زﻫﺎد اﺳﺖ؛ رؤﻳﺖ آدم ﻗﺒﻠﺔ ﻋﺸّﺎق اﺳﺖ) «.ﻫﻤﺎن(35 :

 .6اﻧﻮاع ﻫﻨﺠﺎرﮔﺮﻳﺰي در دو اﺛﺮ
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ دو اﺛﺮ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮاﻳﺶ آن دو ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻫﻨﺠﺎرﮔﺮﻳﺰي ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺮ ﺑﻪ
دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ:
ﻣﻴﺰان ﻛﺎرﺑﺮد آن در
ﻣﻴﺰان ﻛﺎرﺑﺮد آن در
ﻧﻮع ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺳﺎزي
ﻋﺒﻬﺮاﻟﻌﺎﺷﻘﻴﻦ
ﺳﻮاﻧﺢ اﻟﻌﺸﺎق
%45
%62
ﻗﺎﻋﺪهﻛﺎﻫﻲ
%54
%38
ﻗﺎﻋﺪهاﻓﺰاﻳﻲ
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اﻧﻮاع ﻗﺎﻋﺪهاﻓﺰاﻳﻲ
ﺗﻜﺮار
ﺳﺠﻊ و ﺟﻨﺎس
ﺗﻮازن ﻧﺤﻮي

ﻣﻴﺰان ﻛﺎرﺑﺮد در »ﺳﻮاﻧﺢاﻟﻌﺸﺎق«
%66/11
%23/14
%10/74

اﻧﻮاع ﻗﺎﻋﺪهﻛﺎﻫﻲ
ﺗﺸﺒﻴﻪ
اﺳﺘﻌﺎره
ﻛﻨﺎﻳﻪ
ﻣﺠﺎز

ﻣﻴﺰان ﻛﺎرﺑﺮد در »ﺳﻮاﻧﺢاﻟﻌﺸﺎق«
%47/66
%34/71
%16/06
%1/55

اﻧﻮاع ﻗﺎﻋﺪه اﻓﺰاﻳﻲ

ﻣﻴﺰان ﻛﺎرﺑﺮد در »ﻋﺒﻬﺮ اﻟﻌﺎﺷﻘﻴﻦ«

ﺗﻜﺮار

%32/67

ﺳﺠﻊ و ﺟﻨﺎس

%61/43

آواي ﻋﺸﻖ در دو اﺛﺮ »ﺳﻮاﻧﺢ« و »ﻋﺒﻬﺮ اﻟﻌﺎﺷﻘﻴﻦ« ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﺗﻮازن ﻧﺤﻮي
اﻧﻮاع ﻗﺎﻋﺪهﻛﺎﻫﻲ
ﺗﺸﺒﻴﻪ
اﺳﺘﻌﺎره
ﻛﻨﺎﻳﻪ
ﻣﺠﺎز

%5/88
ﻣﻴﺰان ﻛﺎرﺑﺮد در »ﻋﺒﻬﺮاﻟﻌﺎﺷﻘﻴﻦ«
%64/61
%21/92
%9/23
%4/23

 .7ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﻴﺰان ﻫﻨﺠﺎرﮔﺮﻳﺰي در »ﻋﺒﻬﺮاﻟﻌﺎﺷﻘﻴﻦ« ﭼﻴﺰي در ﺣﺪود دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در
»ﺳﻮاﻧﺢ« اﺳﺖ .روزﺑﻬﺎن از ﺟﻤﻠﺔ ﻋﺮﻓﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ زﻳﺒﺎروﻳﺎن را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ
و ﺳﻠﻮك ﻋﺸﻖ ﺣﻘﻴﻘﻲ را از ﺳﺮﻣﻨﺰل ﻋﺸﻖ ﻣﺠﺎزي ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .ﺑﺮﺧﻼف »ﺳﻮاﻧﺢ«
ﻛﻪ در اﺟﺎﺑﺖ دوﺳﺘﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ» ،ﻋﺒﻬﺮاﻟﻌﺎﺷﻘﻴﻦ« در اﺟﺎﺑﺖ ﻋﺸﻘﻲ ﻣﺠﺎزي ﺑﻪ
ﻗﻠﻢ آﻣﺪه و اﻳﻦ ﻋﺸﻖ در ﺟﺎي ﺟﺎي ﻛﺘﺎب ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﻠﻢ اﺳﺖ .ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﺑﻪ زﻳﺒﺎﻳﻲ
ﻇﺎﻫﺮي و ﻋﺸﻖ دﻧﻴﺎﻳﻲ در اﻧﺘﺨﺎب ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر اﺛﺮﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ .از ﻃﺮﻓﻲ
ﮔﺮاﻳﺶ روزﺑﻬﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺎع در ﻃﺮﻳﻘﺖ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﺟﻪ واﻓﺮ وي ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺻﻮري
ﻫﻨﺠﺎرﮔﺮﻳﺰي ،ﻳﻌﻨﻲ ﻗﺎﻋﺪهاﻓﺰاﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ آﻫﻨﮓ ﻛﻼم را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .در اﻳﻦ
ﻣﻴﺎن ﺳﺠﻊ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﻤﺎﻳﺎنﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺖ ،ﻧﻘﺶ ﻗﺎﻓﻴﻪ را در ﻧﺜﺮ ﺑﺎزي ﻛﺮده ﺗﺎ
ﻛﻼم را ﺑﻪ ﻧﻈﻢ ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﻨﺪ.
»ﺳﻮاﻧﺢ« ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺧﻮد در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ» :ﭼﻨﺪ
ﻓﺼﻞ اﺛﺒﺎت ﻛﺮدم در ﻗﻀﺎي ﺣﻖ او را ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﺟﺎﻧﺐ ﻧﺪارد ،در ﺣﻘﺎﻳﻖ
ﻋﺸﻖ و اﺣﻮال و اﻏﺮاض ﻋﺸﻖ ،ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﻜﻪ در او ﻫﻴﭻ ﺣﻮاﻟﻪ ﻧﺒﻮد ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﻖ و ﻧﻪ ﺑﻪ
ﻣﺨﻠﻮق) «...ﻏﺰاﻟﻲ .(2 :1359 ،ﭘﺲ ﻣﻮﺿﻮع »ﺳﻮاﻧﺢ« ﺣﻘﻴﻘﺘﻲ واﺣﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﻴﺮ
ﺻﻌﻮدي و ﻧﺰوﻟﻲ ﺧﻮد رﻧﮓﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲﮔﻴﺮد و در ﻟﺒﺎسﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻇﺎﻫﺮ
ﻣﻲﺷﻮد» :ﺳﺮّ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺸﻖ ﻫﺮﮔﺰ روي ﺗﻤﺎم ﺑﻪ ﻛﺲ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ ،آن اﺳﺖ ﻛﻪ او ﻣﺮغ ازل
اﺳﺖ ،اﻳﻨﺠﺎ ﻛﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮ اﺑﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ...ﮔﺎﻫﮕﺎه وا ازل ﭘﺮد و در ﻧﻘﺎب ﭘﺮدة
ﺟﻼل و ﺗﻌﺰّز ﺧﻮد ﺷﻮد و ﻫﺮﮔﺰ روي ﺟﻤﺎل ﺑﻪ ﻛﻤﺎل ﺑﻪ دﻳﺪة ﻋﻠﻢ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ و
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ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ« )ﻫﻤﺎن .(12 :ﻣﻌﻨﻲ دﺷﻮارﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت آﻳﺪ ،ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ
آراﻳﺶ ﻋﺒﺎرت را ﺑﭙﺬﻳﺮد .آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻏﺰاﻟﻲ آﻣﺪه ،ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ وي اﺳﺖ و
ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻼم در ﺣﺠﺎب رﻣﺰ و اﺷﺎره ﻧﻬﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺧﻮد وي ﮔﺎه ﺑﻪ
دﺳﺘﺮسﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻛﺘﺎب ﺑﺮاي ﻧﺎآﺷﻨﺎﻳﺎن ﻃﺮﻳﻘﺖ اﺷﺎره ﻣﻲﻛﻨﺪ» :اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﺗﺎ
ﻛﺴﻲ را ذوق ﻧﺒﻮد دﺷﻮار ﻓﻬﻢ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﺮد« )ﻫﻤﺎن (17 :و ﺧﻮد اذﻋﺎن ﻣﻲدارد ﻛﻪ
»ﻛﻼﻣﻨﺎ إﺷﺎره« )ﻫﻤﺎن .(3 :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ زﺑﺎن در ﺳﻄﺢ
ﻫﻨﺠﺎرﮔﺮﻳﺰي از ﻧﻈﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﻴﺮد و ﺑﻪ ﺷﻌﺮ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﻮد .ﺗﺸﺒﻴﻪ ،اﺳﺘﻌﺎره و رﻣﺰ اﺑﺰار
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ و از ﺳﻮﻳﻲ ﺳﺨﻦ آنﭼﻨﺎن واﻻﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻼم ﻋﺎدي را
ﺑﺮﻧﻤﻲﺗﺎﺑﺪ .ﻣﻌﻨﻲ واﺣﺪ و دﺷﻮار در »ﺳﻮاﻧﺢ« ﻟﻔﻆ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮد ﻣﻲﺑﺮد و ﺧﻮد ﺑﻪ آن
ﻟﺒﺎس ﺗﺨﻴﻞ و ﺷﻌﺮﻳﺖ ﻣﻲﺑﺨﺸﺪ.

ﺳﺨﻦ آﺧﺮ
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از آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﮔﺮ ﭼﻪ در ﻫﺮ دو اﺛﺮ
از ﻳﻚ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺑﺮﻣﻲﺧﻴﺰد؛ اﻣﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ و ﻣﻌﻨﻲ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را ﺣﻤﻞ
ﻣﻲﻛﻨﺪ و اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت در ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻔﺎوت در ﻇﺎﻫﺮ اﺛﺮ ﻣﻲﮔﺬارد .ﻣﻌﻨﻲ واﺣﺪ و دﺷﻮار در
»ﺳﻮاﻧﺢ« ﻟﻔﻆ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮد ﻣﻲﺑﺮد و ﺧﻮد ﺑﻪ آن ﻟﺒﺎس ﺗﺨﻴﻞ و ﺷﻌﺮﻳﺖ ﻣﻲﺑﺨﺸﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎﻋﺪهﻛﺎﻫﻲ ﻛﻪ در ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ،در آن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻛﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻜﺲ در »ﻋﺒﻬﺮاﻟﻌﺎﺷﻘﻴﻦ« ﻟﻔﻆ و ﻣﻌﻨﻲ ﻫﻢرﻛﺎب ﻫﻢ ﺣﺮﻛﺖ
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﮔﺎه ﻟﻔﻆ از ﻣﻌﻨﻲ ﭘﻴﺸﻲ ﻣﻲﮔﻴﺮد ﺗﺎ زﺑﺎن را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻛﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ،
ﻗﺎﻋﺪهاﻓﺰاﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ را در ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺳﺎزي از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎي زﺑﺎن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﻲﮔﻴﺮد.
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