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چکیده

موضوع این مقاله ،شگردهای بدیع لفظی در داستاننامـ بممناـاری و ضـر المثـ هـای مازنـدرانی
است .مَث ها به عنوان یکی از بخشهای ادباّات عاماانه ،گرچه در ظـاهر از آرایـههـای زیاـاییشناسـی
بدورند ،کمتر مَثلی را میتوان یافت که از شگردهای بالغی بیبمره باشد .یکـی از عوامـ مممّـی کـه
ساب زیاایی و اثرگذاری مث میشود ،آرایههای لفظی است .در این نوشتار ،شـگردهای بـدیع لفظـی
در  6206مث داستاننام بممنااری و  0206مث مازنـدرانی از فرهنـ

مثـ هـای مازنـدرانی مطـیفی

انطاری با روش مقایسه و توصاف و تحلا محتوا ،با توجّه به منابع کتابخانهای بررسی و تحلا گردید
و این نتاجه حاص شد که بهکارگاـری شـگردهـای بـدیع لفظـی ،بـر بالغـت ،تیثارگـذاری و زیاـایی
مَث های داستاننامه و مازندرانی افزوده و ساب شمرت و رواج آنها گردیـده اسـت .از مجمـوع آمـار
آرایههای بدیع لفظی ،تکرار و تطدیر ،باالترین بسامد و طرد و عکس ،پایانترین بسـامد را در بالغـت
مَث ها داشته است .تعداد آرایهها در مث های داستاننامه باشتر از مث های مازندرانی است .در مث های
مازندرانی ،تنوّع آرایهها کمتر است و آرایههای سادهتر و محسوستر به کار رفتهاند؛ این امر ،نشان آن
است که گویندگان مث فارسی از دانش ادبی باشتری نسات به گوینـدگان مثـ مازنـدرانی بروـوردار
بودهاند؛ الاتّه منظوم بودن بروی از مث های داستاننامه در این امر بیتیثار ناوده است.
کلیدواژه :مَث  ،داستاننام بممنااری ،ضر المث فارسی ،ضر المث مازندرانی ،بدیع لفظی.
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 .0مقدّمه
آثار ادبی ،اعمّ از رسمی و غاررسمی یا مکتو

و شفاهی ،از شگرهای

زیااییشناوتی بمرهمند هستند .گرچه در ظاهر به نظر میرسد متون شفاهی و
غاررسمی ،از جمله مث ها فاقد آرایههای ادبی هستند ،با مداقّه در متون شفاهی روشن
میشود که اینگونه آثار ناز از شگردهای بالغی برووردارند.
در این مقاله ،بدیع لفظی بهعنوان بخشی از علوم بالغی ،در دو کتا
بممنااری ( ،)1661اثر مرحوم احمد بممناار و کتا

داستاننام

ضر المث های مازندرانی

( ،)1683اثر مطیفی انطاری ،مورد بررسی و تحلا قرار گرفته است.
سال دهم ـ بهار و تابستان  8931ـ شمارة نوزدهم

 .1-1اهمات و ضرورت تحقاق
آرایش و زیااسازی کالم ،چه از لحاظ لفظ و چه از لحاظ معنا ساب شاوایی و
زیاایی کالم میشود و شاوایی و رسایی سخن که موجب روانی و استواری آن
میگردد ،تیثاری چشمگار در شنونده ایجاد میکند و بر رونق سخن میافزاید .یکی از
عوام مممّی که تیثار جادویی به مَث میبخشد و ساب زیاایی و قدرت تیثار آن
میشود ،بمرهگاری از شگردهای بالغی ،از جمله آرایههای بدیع لفظی است.
بهکارگاری آرایههای بدیع لفظی ،از عواملی است که در بالغت ضر المث های
داستاننامه و ضر المث های مازندرانی نقش داشته ،بر حسن تیثار و جذّابات
ضر المث ها افزوده و ساب شمرت و رواج آن در ماان مردم شده است .اهمات و
تیثاری که مَث ها در زندگی روزمرّه مردم دارند و نقشی که شگردهای بالغی ،از
جمله شگردهای بدیع لفظی ،در این اثرگذاری ایفا میکنند ،انجام تحقاق را در این
زمانه ضروری ساوته است.
 .0-1پاشان تحقاق
دربارة ضر المث های فارسی و مازندرانی ،پژوهندگان بسااری فعّالاّت نموده،
چندین کتا

و مقاله تیلاف کردهاند؛ از جمله در حوزة مَث فارسی :یحای برقعی،

کاوشی در امثال و حکم فارسی ()1631؛ ابوالقاسم انجوی شارازی ،تمثا و مَث
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()1630؛ امارقلی امانی ،فرهن

عوام ()1636؛ علیاکار دهخدا ،امثال و حکم

()1611؛ مرتضی محسنی ،مقال «بررسی و تحلا عنطر غالب بالغی در پانطد مَث

داستاننام بممنااری» ()1681؛ ممدی پرتوی آملی ،ریشههای تاریخی امثال و حکم
()1683؛ حسن ذوالفقاری ،فرهن

بزرگ ضر المث های فارسی ( )1688و. ...

در حوزة مَث مازندرانی :اسماعا ممجوری ،کتا

طاّار یزدانپناه لموکی ،فرهن

فرهن

مازندرانی ()1636؛

مَث های مازندرانی ()1616؛ سکانه دیوساالر،

ضر المث های مازندرانی ()1680؛ محمود جوادیان کوتنایی و دیگران،

ضر المث ها و کنایات مازندران ()1682؛ مطیفی انطاری ،فرهن

ضر المث های

مازندرانی ()1683؛ یحای جوادی آملی ،ضر المث های آملی ( )1636و ...را نوشتند
که هم این تیلافات و تحقاقات دروور تحسان است؛ امّا بهجز مقال مرتضی محسنی با
جامع آماری محدود و کتا حسن ذوالفقاری که به طور کلّی از عناصر بالغی سخن
راندهاند ،تاکنون ضر المث ها از دیدگاه شگردهای بالغی بدیع لفظی ،مورد تحقاق و
پژوهش قرار نگرفته است.

 .1چارچوب مفهومی
ضر المث ها به گفت بروی از مَث نگاران ،قدیمیترین اثر ادبی بشر است و نمایندة
مفمومی است که عامّ افراد یک ملّت از هر طاقه و هر صنف بدان معتقدنـد و از نسـلی
به نس بعد انتقال یافته است .ضر المث ها آین تمامنمـای افکـار ،اندیشـههـا ،عقایـد و
باورهای هر قوم و ملّتی هستند .در جوامع وِردگرا ضر المث  ،فـراوان اسـت« .هرچـه
تعداد امثال ملّتی باشتر باشد ،تودة آن قوم از وردورزی و ناـروی اندیشـگی برتـری
برووردارند» (محسنی .)160 :1681 ،ضر المث ها جزء ادباّات فولکلوریک و یکی از
شاوههای ادباّات عاماانه یا اد شفاهی است که گویندة آن مشخّص ناست .فولکلور

1

ناز کلمهای است مرکّب از دو جزء :یکی فولک ،و دیگری لور و معنی آن دانش عوام
1.Folklore
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است .آمارواز مـورتن 1نخسـتان کسـی اسـت کـه در سـال  1883مـاالدی ایـن اسـم را
انتخا کرد (محجو .)63 :1680 ،
آنچه کالم را از نُرم عادی زبان وارج مـیکنـد و سـاب آشـناییزدایـی و رسـتاواز
کالم میشود و آن را هنرمندانه میسازد ،عواملی است که ایجـاد زیاـایی مـیکننـد ،از
قاا « :نظم ،تناسب ،هماهنگی ،تکرار ،تنوّع ،وحدت در کثرت ،توازن ،تقـارن ،ایجـاد،
شگفتانگازی ،چند بعد بودن و( »...وحادیان .)6 :1686 ،مجموع این شگردهـا کـه در
حوزة فطاحت و بالغت جـای مـیگارنـد ،از عوامـ زیاـاییآفرینـی سـخن بـه شـمار
میآیند .یکی از عوام زیاایی سـخن ،بالغـت اسـت کـه بـه همـ شـگردهایی اطـال
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میشود که برای ارتااط با مخاطب و تیثارگذاری بر وی به کار گرفته میشود .علـومی
که ساب بالغت کالم میشود ،معانی ،باان و بدیع است .علم بدیع به مجموع شگردها
و آرایههایی گفته میشود که کالم عادی را به کالم ادبی تاـدی مـیکنـد یـا بـه کـالم
ادبی تعالی میبخشـد (شماسـا« .)01-02 :1686 ،اصـیالح بـدیع ،وارث قـدیمیتــرین
تیمّالت در حوزة گفتمان ادبی بویژه شـعر از جاهلاـّت تـا قـرن ســوم هجــری اســت»
(اکاری و رجاء .)11 :1631 ،منظور از بدیع لفظـی ،باـان شـگردهایی در حـوزة لفـظ و
ظاهر کالم است و آن مجموع شگردهایی است کـه موسـاقی کـالم را از نظـر روابـ
آوایی و تناسبهای ظاهری کالم ،مورد بررسی قرار میدهد .ترفندهای هنـری و ادبـی
که در اثر تغاار و انحراف زیااییشناوتی در حـوزة لفـظ رم مـیدهـد ،زبـان رسـمی و
معاار را به زبان ادبی تادی میکند و ساب التذاذ ادبی و برانگازاننـدة احسـاس شـنونده
میشود و سخن را در عمق جان مخاطب مـینشـاند .بمـرهگاـری از شـگردهای لفظـی،
ساب انسجام کالم ادبی میشود و انسجام و بافت کالم ادبی که در اثر رواب آوایـی و
موساقایی در ماان الفاظ و واژهها به وجود میآید ،سخن را گوشنواز و زیاا و دلنشـان
میسازد .تضمانالمزدوج ،تکرار ،تطدیر ،جناس ،سجع ،طـرد و عکـس و واجآرایـی،
شگردهایی هستند که در حوزة بدیع لفظی ،زیاایی میآفرینند و ساب افزایش موسـاقی
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کالم میشـوند و ایـن موسـاقی کـالم ،تـیثار سـخن را دوچنـدان مـیسـازد .بـیتردیـد
شگردهای بدیع لفظـی جایگـاهی ممـم در تیثارگـذاری ،مانـدگاری و رواج و شـمرت
ضر المث ها ایفا میکنند .مَث ها یکی از شاوهها و بخشهای ادباّـات عاماانـه هسـتند.
در تعریف ضر المث که شک فشرده و چکاـدة حکمـت و تجربـ یـک قـوم اسـت،
نوشتهاند« :مَث جملهای است کوتاه ،مشمور و گاه آهنگـان ،حـاوی انـدرزها ،مضـامان
حکامانه و تجرباّات قومی مشتم بر تشااه ،استعاره یا کنایه که بـه دلاـ روانـی الفـاظ،
روشنی معنا ،سادگی ،شمول و کلّات در ماان مردم شمرت و رواج یافتـه و بـا تغااـر یـا
بدون تغاار ،آن را به کار میبرند» (ذوالفقاری.)03/1 :1688 ،
اگرچه به نظر میرسد مث ها در ظاهر از آرایههای زیااییشناسی دورند ،کمتر مَثلـی
را میتوان یافت که از شگردهای بالغی بیبمره باشد .یکی از عوام مممّـی کـه سـاب
زیاایی و اثرگذاری مَث میشود ،آرایههای لفظی است.
پاش از مشروطه ،رابی پدیدآورندگان آثار ادبی با مردم ،رابیهای شـناداری بـود
و باشتر به زیااییهای موساقایی ،از قاا انواع سجع ،جنـاس ،تناسـاات لفظـی و وزن
شعر توجّه میشد؛ امّا با انقال

مشروطه و پس از آن ،ارتااط صـاحاان آثـار ادبـی بـا

مردم به علّت پاشرفتهای صنعتی و علمی ،از شناداری به نوشتاری تغااـر یافـت .بـا
این تغاار ،توجّه شاعران به وزن ،انواع سجع و تناساات لفظـی کـم شـد و توجّـه بـه
ظـاهر و صـور واـال باشـتر گردیـد (محسـنی .)113 :1681 ،یکـی از عـواملی کـه در
تیثارگذاری و جذّابات مَث های داستاننامه و مَث های مازندرانی نقـش اساسـی داشـته،
جنا بالغی و ادبی آنها بوده است .استفاده از شگردهای بدیع لفظـی ،یکـی از عوامـ
مممّی است که تیثار جادویی به سخن میبخشد و ساب قدرت تیثار کالم میشود.

 .1بحث و بررسی
در این بخش ،شگردها و عناصر بالغـی بـدیع لفظـی ،مـورد بررسـی و مقایسـه قـرار
گرفت و یافتهها بهصورت آماری تحلا شد.
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 .1-6تضمانالمزدوج
تضمانالمزدوج آن است که «در اثنای جمل نثر یا نظم ،کلماتی را بهصورت پاوسته یـا
نزدیک به هم بااورند که در حرف روی یکسان باشـند (همـایی .)18-11 :1612،نکتـ
قاب توجّه اینکه در تضمانالمزدوج ،رعایـت حـرف روی شـرط الزم اسـت و ممکـن
است بهصورت جناس یا سجع متوازی و میرّف ظاهر شود و پملوی هم یـا نزدیـک بـه
هم قرار گارند .بان تضمانالمزدوج با موازنه و ترصاع تفـاوت وجـود دارد .شماسـا در
این درباره نوشته است کـه در تضـمانالمـزدوج ،کلمـات مسـجّع و متجـانس در کنـار
هماند و رابی آنها افقی است و طول قرینهها ممکن است مساوی نااشد؛ امّـا موازنـه و
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ترصاع سجعهای هر جمله در مقاب سجعهای جمل دیگرند و رابیـ آنهـا عمـودی و
طول قرینهها مساوی است (شماسا.)13: 1686 ،
ـ ور را با وور میوورد ،مرده را بـا گـور ()0166؛ دو واژة «وـر» و «وـور» دارای
جناس مضارع است و حرف روی در آنها مشترک است و نزدیک هم قرار گرفتهاند؛
بنابراین دارای آرای تضمانالمزدوج است.
ـ آش که جاش بامو ،وِنه دِل غِریش وریش بامو( 1انطـاری)36 :1683 ،؛ آش کـه
جوش آمد ،دلش به سر و صدا آمد.
دو واژة «غِریش» و «وِریش» دارای جناس مضارع و حرف روی در آنهـا مشـترک
است و در کنار هم قرار گرفته و آرای تضمانالمزدوج را شک دادهاند.

از نظر بسامد ک ّ آرایهها ،آرای تضمانالمزدوج ،رتا پنجم را در مَث های داسـتاننامـه
و رتا چمارم را در مَث های مازندرانی داراست .در مَثـ هـای داسـتاننامـه  181مـورد،
معادل  3/61درصد و در مَث های مازنـدرانی  162مـورد ،معـادل  12/26درصـد آرایـ
تضمانالمزدوج به کار رفته است.
با توجّه به آمار ،کاربرد این آرایـه در مثـ هـای مازنـدرانی دو برابـر کـاربرد آن در
داستاننامه است .زیاد بودن مازان کاربرد این شگرد در مث هـای مازنـدرانی نسـات بـه
1.Âš ke jiš bimu, vene del qeriš veriš bimu

شگردهای بدیع لفظی در داستاننامة بهمنیاری و ضربالمَثَلهای مازندرانی ــــــــــ 061

مث های داستاننامه ،نشان شفاهی بـودن مثـ هـای مازنـدرانی و گـرایش گوینـدگان و
مخاطاان به موساقی شناداری سخن است؛ همچنان حاکی از نقشی است که این آرایـه
در افزایش موساقی و گوشنوازی مث ها ایفا میکند.
 .0-6تکرار و تطدیر
تکرار ،یکی از شگردهای زیااییآفرینی کالم است .گـاهی موسـاقی درونـی کـالم
زایادة تکرار هجاهای کلمه یا جمالت است؛ به عاارت دیگـر ،موسـاقی کـالم مرهـون
تکرار است (وحادیان .)01 :1686 ،تکرار ،گونههای فراوانی دارد :تکـرار صـامتهـا و
مطوّتها ،تکرار هجاها ،کلمات ،جمالت و . ...از کارکردهای تکرار میتـوان توسـع
معنا ،موساقی کالم و حسن تیثار را نام برد .منظور ما از تکـرار در اینجـا ،تکـرار واژه و
جمله اسـت .هرگـاه واژهای در اوایـ مطـراع اوّل و اواوـر مطـراع دوم تکـرار شـود،
تطدیر نام دارد.
ـ آساا گَرد دارد ،دل تو هم درد دارد ( .)633واژة «دارد» دو بار تکرار شده و باعـ
افزایش موساقی مَث و ایجاد گوشنوازی و تیثار باشتر آن گردیده اسـت؛ الاتّـه شـگرد
تکــرار واجهــای «د» و «ر» ،ایجــاد واجآرایــی و جنــاس بــان واژههــای «گــرد» و «درد»
موساقی و تیثار کالم را دوچندان کرده است.
ـ جاگِر ،جاگِره؛ دیگِر ،دیگِر( 1انطاری .)188 :1683 ،معنی :جگر ،جگـر اسـت و
دیگر ،دیگر .تکرار واژههای «جاگر» و «دیگر» ،ساب ایجاد موساقی و گـوشنـوازی و
در نتاجه باع

زیاایی مَث شده است.

ـ آشـنا دانـد زبـان آشـنا ( .)616واژة «آشـنا» آرایـ تطـدیر دارد و موجـب افـزایش
موساقی و در نتاجه تیثار باشتر مَث شده است.
ـ کِرکی که اَمه کِلی مَرغِنـه نَکِنّـه ،صَـحرای کِـالج اَمـه کِـرک( 2انطـاری:1683 ،
 .)613معنی :مرغی که در مرغدانی ما تخم نمیگذارد ،کالغ صحرا مرغ ماست.

1.Jiger jigere, diger diger
2.Kerki kea me keli marqene nakenne, sahrâye kelâj ame kerk
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واژة «کِرک» در اوّل و اواور بات تکرار شده و این تکرار در کنار آرایههای دیگر،
ساب ایجاد گوشنوازی و ماندگاری مَث گردیده است.
آرای تکرار ،هم در مَث های داستاننامه و هم در مَث های مازندرانی از لحاظ مازان
کاربرد ،رتا اوّل را به وود اوتطاص داده است؛ بنابراین درصد قاب توجّمی از عام
ایجاد موساقی و گوشنوازی کالم برای تیثارگذاری باشتر ،در مَث های داستاننامه و

مَث های مازندرانی ،ناشی از بمرهگاری از آرای تکرار است .در مَث های داستاننامه
 1611مورد ،معادل  11/36درصد و در مَث های مازندرانی  613مورد ،معادل 10/16
درصد ،آرای تکرار و تطدیر به کار رفته است .هم در ضر المث های داستاننامه و
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هم در ضر المث های مازندرانی ،درصد قاب توجّمی از عام ایجاد موساقایی و
گوشنوازکردن کالم برای تیثارگذاری باشتر ،ناشی از بمرهگاری از آرای تکرار است.
این تکرارها ،نشاندهندة شدّت ،کثرت و تیکاد است .بسامد این آرایه در مَث های
مازندرانی باشتر و چشمگارتر از مَث های داستاننامه است .به نظر نگارنده ،این امر
نشان همنوایی انسان با طااعت است .طااعت سرساز مازندران و تراکم مناظر و ناز وفور
نعمت و رفاه و روحا شادباشی ناشی از نعمتهای فراوان المی ،ساب شده تا همنوایی
مردم مازندران با طااعت چشمگارتر باشد و این همنوایی در قالب تکرار ،نمود باشتری
باابد؛ چراکه بسااری از نغمهها و اصوات گوناگون پدیدههای اقلام مازندران ـ بویژه
صدای موجودات ،امواج دریا ،رودوانهها ،آبشارها و آواز پرندگان ـ ناشی از تکرار
فراوان و منظّم آنهاست که این تکرارها در مث ها جلوهگر شده است.
 .6-6جناس
جناس یا تجناس ،عاـارت از تشـابه دو کلمـه در تلفّـظ بـا اوـتالف در معنـی اسـت
(رجائی .)636 :1610 ،جناس یکی از زیااترین ترفندهای لفظی است که سـاب زیاـایی
کالم میشود .دلا زیاایی جناس عاارت است از تداعی معانی ،کشـف ابمـام ماـان دو
واژة متجانس که در عان یکی بودن ،متفـاوت اسـت و غرابـت واژههـای متجـانس کـه
ساب برجستگی لفظی و حتی معنایی آنها میشود .جناس یکـی از راههـای افـزایش
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موساقی کالم است .جناس از زیرمجموعههای آرایـ تکـرار اسـت و انـواع گونـاگون
دارد« .مجموعه هماهنگی هایی کـه از رهگـذر وحـدت یـا تشـابه و تضـاد صـامتهـا و
مطوّتها در کلمات یک شعر پدید میآید ،جلوههای این نوع موسـاقی اسـت و اگـر
بخواهام از انواع شناوتهشدة آن نام باریم ،انواع جناسها را باید یادآور شویم» (شفاعی
کدکنی.)630 :1613 ،
تفاوت جناس با سجع در این است که تعداد حروف همجنس در جناس باشتر از
سجع است و در سجع بر وزن و حروف مشترک در پایان کلمات تیکاد میشود .هم
در ضر المث های داستاننامه و هم در ضر المث های مازندرانی از ایـن ترفنـد بـرای
تیثارگــذاری باشــتر و موســاقایی کــردن کــالم بمــره گرفتــه شــده اســت .جنــاس انــواع
گوناگون دارد که در اینجا ضر المث هـای داسـتاننامـه و مازنـدرانی را از نظـر انـواع
جناس مورد بررسی قرار میدهام.
 .1-6-6جناس تام
در کتا حدائقالسّحر دربارة جناس تام چنان آمده است« :ایـن صـنعت چنـان بـود
کی در سخن دو کلمه یا باشـتر آورده شـود کـی در گفـتن و ناشـتن یکسـان بـود و در
معنی مختلف» (وطواط .)6 :1660 ،جناس تام را بمترین نوع جناس دانستهانـد؛ الاتّـه بـه
شرط آنکه به طور طااعی و بر اساس نظم طااعی کالم پدید آید و گوینده هاچ اجاار و
تکلّف و تطنّعی در باان آن نداشته باشد (تجلا .)18 :1661 ،
ـ فردی گَردی ،چو گِرد مردی گَردی ( .)6326دو واژة «گردی» و «گـردی» دارای
جناس تام است؛ زیرا «گردی» اوّل به معنای «میشوی» است و «گردی» دوم بـه معنـای
«بچروی» به کار رفته است.
ـ چِ که بَاّه ،دیگه چِ به چِله( 1انطـاری .)131 :1683 ،معنـی :سـن کـه بـه چمـ
رساد ،دیگر کشمکش است .دو واژة «چ » و «چ » دارای جناس تام است؛ زیرا «چ »

1.čel ke bayye, dige čel be čele
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اوّل به معنای «چم سالگی» است و «چ به چ » دوم به معنـای «جـدال» بـه کـار رفتـه
است .درضمن ،تکرار واژة چ بر گوشنوازی مث افزوده است.
 .1-1- 1جناس خط
«تشابه دو کلمه در کتابت ،یعنی دو کلمه آورند که قیع نظر از نقیـه ،در نوشـتن بـه
یک شک بوده و در تلفّظ مختلف باشند» (رجایی .)123 :1610 ،در ایـن نـوع جنـاس،
تفاوت کلمات همجنس فق در نقیه است.
ـ اوّل پند ،آنگاه بند ( .)616دو واژة «پند» و «بند» دارای جناس و است .موسـاقی
برواسته از این جناس ،گوش را نوازش میدهد و ساب افزایش تیثار مَث میشود.
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ـ اِسا که ته اِماار والی بَاّه ،ته ره حالی بَاّه( 1انطاری .)33 :1683 ،معنی :اکنون که
اناارت والی شد ،متوجّه شدی.
دو واژة «والی» و «حالی» دارای جناس و است .موساقی برواسته از ایـن جنـاس،
باع

ایجاد گوشنوازی و ساب افزایش تیثار مَث شده است.

 .6-6- 6جناس زاید
جناس زاید «آن است کی کلم متجانس از دیگری ،به حرفی زیادت باشـد» (قـاس
رازی .)612 :1681 ،ممکن است که این حرف زاید در اوّل ،وسـ

یـا آوـر کلمـات

بااید .اگر حرف زاید در اوّل کلمات همجنس بااید ،به آن جناس «مزیـد» یـا «میـرّف»
گویند و اگر حرف زاید در آور کلمات همجنس بااید ،آن را جناس «مُذَیّ » مینامند.
اگر حرف زاید در وس کلمات همجنس بااید ،برای آن نامی ذکر نکردهاند.
ـ ـ زر و زور و زاری هــر یــک جــایی دارد ( .)0331ســه واژة «زر»« ،زور» و «زار» بــا
یکدیگر دارای جناس زاید هستند و این امر ساب افزایش آهنگانی کالم شده است.
ـ اَتّا پالِکا ماس بَاّه ،اَمه تَن دِماس بَاّه( 2انطاری .)161 :1683 ،معنی :مانند یک پاال
ماست شد و به تن ما چسااد.

1.Esâ ke te embâr xâli bayye, te re hâli bayye
2.Âttâ pilkâ mâs bayye, ame tan demâs bayye
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دو واژة «ماس» و «دماس» دارای جنـاس زایـد اسـت و چـون حـرف اضـافی در اوّل
کلمات متجانس است ،مزید نام دارد.
 .1-6- 6جناس لفظ
جناس لفظ آن است که کلمات همجنس در تلفّظ یکسان ،ولی در نوشـتار مختلـف
باشند (همایی.)31 :1612،
ـ مکن رحم بر بساارووار ،که بساارووار است بساار وـار ( .)1311دو واژة «وـوار»
در بساارووار و «وار» دارای جناس لفظ است و ایجاد موساقی کرده است و عالوه بـر
جناس لفظ ،آرایههای تکرار و واجآرایی ،گوشنوازی سخن را دوچنـدان سـاوته ،بـر
مازان تیثارگذاری مَث افزوده است.
 .3-6-6جناس مرکّب
جناس مرکّب آن است که دو لفظ متجانس ،یکی یا هـر دو مرکّـب بـود (وطـواط،
 .)8 :1660همایی ناز نوشته است که یکی از دو رکن جناس ساده یـا در حکـم سـاده و
دیگری مرکّب باشد .در جناس مرکّب اگر دو رکن در نوشتن شااه یکدیگر باشند ،بـه
آن «متشابه» یا «جناس مرکّب مقرون» و اگر دو رکن در نوشتن مختلف باشند« ،جناس
مرکّب مفرو » گویند (همایی.)36 :1612 ،
ـ نجستر شود ،چـون نَجِـس تَـر شـود ( .)3006دو واژة «نجـستَـر» و « نجـس ،تَـر»
دارای جناس مرکّب از نوع مفرو است.
 .6-6-6جناس مضارع و الحق
«هرگاه دو لفظ متجانس در نوع حروف مختلف باشد ،در این صـورت ،چنانچـه دو
حــرف مختلــف فاممــا قریــبالمخــرج باشــد ،جنــاس را مضــارع نامنــد و هرگــاه
قریبالمخرج نااشد ،جناس الحق گویند و شرط است که اوتالف متجانسـان در بـاش
از یک حرف نااشد و الّا تشابه بان آنها که شرط تجنـاس اسـت ،ضـعاف گشـته و آن
دو لفظ از تجانس وارج میشـوند» (رجـایی .)121 :1610 ،بـه عاـارت دیگـر ،جنـاس
مضارع و الحق آن است که کلمات همجنس در حرف اوّل و وس مختلف باشند.
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 .1-6-6-6جناس مضارع
در جناس مضارع ،واجگـاه دو حـرف متفـاوت در دو واژة هـمجـنس ،مشـترک یـا
نزدیک به هم است.
ــ آدم را تــوی چــاه باندازنــد ،از راه ناندازنــد .)166( .دو واژة «چــاه» و «راه» دارای
جناس مضارع است .کاربرد این دو واژه در افزایش آهن

و موساقی مَث نقش داشـته

و بر تیثار سخن افزوده است.
ـ اَتّا دَسّه چِماز ،اَتّا هِرازِّ وَسّه( 1انطاری .)86 :1683 ،معنی :یک دسته گااه سروس
برای رود هراز کافی است.
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دو واژة «دَسّه» و «وَسّه» دارای جناس مضـارع اسـت .موسـاقی برواسـته از ایـن دو واژة
همجنس ،ساب جذّابات و زیاایی مَث شده است.
 .0-6-6-6جناس الحق
در جناس الحق ،دو حرف متفاوت در دو واژة همجنس دارای واجگـاه متفـاوت یـا
دور از هم است.
ـ بامار باشی به کـه باکـار باشـی ( .)1001دو واژة «بامـار» و «باکـار» دارای جنـاس
الحق است .موساقی حاص از این دو واژة همجـنس ،باعـ

زیاـایی باشـتر مَثـ شـده

است.
ـ اَنجِ گَنج وونّه ،پِنجا ره پَنج وونّه( 2انطاری .)33 :1683 ،معنـی :وـوشووشـک
میوواند ،پنجاه را پنج میوواند.
دو واژة «اَنج» و «پَنج» دارای جناس الحق است .این جناس به افزایش گـوشنـوازی
و آهنگانی مَث کمک کرده و درکنار آرایههای دیگر ،سـاب اثرگـذاری باشـتر کـالم
شده است.
 .1-6-6جناس میرّف

1.Âttâ dasse čemâz, âttâ herâzze vasse
2.Anje ganj xunne, penjâ re panj xunne
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جناس میرّف «چنان بود کی دو لفظ متجانس را هم حروف متّفق بود مگـر حـرف
آور» (وطواط .)12 :1660 ،شمس قاس و همایی ناـز همـان تعریـف را کـردهانـد؛ امّـا
شماسا جناس میرّف را آن میداند که یکـی از دو کلمـ هـمجـنس ،یـک یـا دو هجـا
باشتر از دیگری داشته باشد .وی دربارة فر جناس میرّف با سجع میرّف نوشته اسـت
که در جناس میرّف صامت آغازی هجای قافاـه یکسـان اسـت؛ امّـا در سـجع میـرّف
صامت آغازی هجای قافاه حتماً متغاّر است؛ بنابراین تعـداد صـامتهـای هـمجـنس در
جناس میرّف باشـتر اسـت (شماسـا .)60-61 :1686 ،مـا در ایـن نوشـتار ،نظـر قـدما را
مالک قرار دادیم.
ـ واله را وایه بـودی ،وـالو بـدی ( .)0231دو واژة «والـه» و «وـالو» دارای جنـاس
میرّف است .این آرایه به همراه آرای واجآرایی و تناسب ،ساب تکما موسـاقی مَثـ
و زیاایی آن شده است.
ـ اَرمِجی شه وَچه ره شو راه وَرنه ،وه ره چِش نَکِنِن( 1انطـاری .)60 :1683 ،معنـی:
وارپشت بچهاش را شبها راه میبرد تا او را چشم نزنند.
دو واژة «شــه» و «شــو» جنــاس می ـرّف ســاوته ،عام ـ ایجــاد موســاقی شــده و بــه
تیثارگذاری آن کمک کرده است.
 .8-6-6جناس مکرّر
« این صنعت چنان باشد کی دبار یا شاعر در آور اسجاع یا در آوـر اباـات دو لفـظ
متجانس پملوی یکدیگر باارد .اگر در صدر لفظ اوّل زیادتی باشد ،روا بود» (وطـواط،
 .)3 :1660ممکن است دو کلم همجنس که کنار هم قرار میگارند ،از نوع جناس تام
باشد یا جناس زاید یا ملحق به زاید (فشارکی .)61 :1613 ،بـه نظـر شماسـا ،دو جنـاس
میرّف در کنار هم قرار بگارد (شماسا.)60 :1686 ،

1.Armeji še vače re šu râ varde,ve re češ nazenan
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ـ ترک را به ده راه نمیدادنـد ،مـی گفـت :اسـب و اسـاا مـرا باریـد وانـ رئـاس
( .)1311دو واژة «اسب» و «اساا » دارای جناس مکرّر است .ایـن آرایـه همـراه آرایـ
واجآرایی و تناسب ،موساقی مَث را تکما کرده و ساب زیاایی آن شده است.
ـ ای داد و باداد فَلِک ،هم وِسّه لوش بشته ،اَمه وِسّه کَلِک( 1انطـاری.)36 :1683 ،
معنی :ای داد و باداد فلک برای همه دروازة چوبی گذاشت و برای من پلّ چوبی.
دو واژة «داد» و «باــداد» دارای جنــاس مکـرّر اســت .موســاقی برواســته از ایــن دو واژة

همجنس ،ساب گوشنوازی و جذّابات مَث شده است.
 .3-6-6جناس ملحق به زاید یا مُذَیّ
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آن است که در اوّل و آور دو کلم همجنس باش از یک حرف زاید بااید« .چـون
در اوّل یا آور یکی از متجانسان باش از یک حرف زیادت باشد ،آن را ناـز ملحـق بـه
جناس زاید و مذیّ باید شمرد» (همایی.)30 :1612،
ـ چندان سمن هسـت کـه یاسـمن پاـدا ناسـت ( .)1800دو واژة «سـمن» و «یاسـمن»
دارای جناس ملحق به زاید یا مذیّ است .همجنسی این دو واژه ،در افزایش آهنـ

و

تیثارگذاری مَث نقش داشته است.
ـ ور اَگه وَرمِن بوره ،مَردِم پول نَدِنِنـه اسـب نَارِنـه( 2انطـاری .)008 :1683 ،معنـی:
اگر ور ورمن برود ،مردم پول نمیدهند ،اسب نمیگارند.
دو واژة «ور» و «ورمِن» دارای جناس ملحق به زاید یا مـذیّ اسـت .ایـن آرایـه همـراه
آرای واجآرایی و تناسب ،موساقی مَث را دو چنـدان سـاوته و سـاب زیاـایی آن شـده
است.
 .12-6-6جناس ناقص
جناس ناقص را که جناس «مُحَرّف» ناز میگویند« ،آن است کـی کلمـات متجـانس
در حروف متّفق باشند و در حرکات مختلف» (قاس رازی .)663 :1681 ،رشاد وطواط

1.Ey dâd o bidâde falek, hameye vesse luš bešte, ame vesse kalek
2.Xar age xarmen bure, mardem pul nadenene asb nairene
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جناس ناقص را مانند جناس تام میداند که در حروف متّفقاند؛ امّا در حرکت مختلـف
(وطواط .)6 :1660 ،به نوشت شماسا ،مـواردی از قااـ اوـتالف مطـوّتهـا و مشـدّد و
مخفّف بودن را با تسامح ،جناس ناقص به حسا میآورند (شماسا.)36 :1686 ،
ـ ـ سَــر بــده ،سِــر مــده ( .)6128دو واژة «سَــر» و «سِــر» دارای جنــاس نــاقص اســت.
همجنسی این دو واژه در افزایش موساقی و اثرگذاری مَث نقش داشـته و سـاب ایجـاد
آهنگانی و زیاایی مَث شده است.
ـ وِنه سَر بوره ،وِنه سِر نَشونه( 1انطـاری .)103 :1683 ،معنـی :سـرش بـرود ،سِـرّش
نمیرود (فاش نمیشود).
دو واژة «سَر» و «سِر» دارای جناس ناقص است .موسـاقی ایجادشـده از ایـن جنـاس،
ساب آهنگانی و گوشنوازی و زیاایی مَث شده است.
عالوه بر جناسهای یادشده ،علمای بالغت و بالغتنویسان ،دو شـگرد بالغـی زیـر
را از مقول جناس دانستهاند:
 .11-6-6جناس اشتقا
این جناس را «اقتضا »« ،جناس هموانواده» و « جناس ریشـه» ناـز مـینامنـد« .ایـن
صنعت را بلغا از جمل تجناس شمردند و این چنان بود کی دبار یا شـاعر در نثـر و نظـم
الفاظی آرد کی حروف ایشـان متقـار و متجـانس باشـد در گفتـار» (وطـواط:1660 ،
 .)10این جناس ،در واقع بح

کلمات هموانواده در دستور است و به نظر میرسد که

بعضی از حروف کلمات هـمجـنس ،از یکـدیگر مشـتق شـدهانـد؛ حـال اگـر حـروف
کلمات همجنس از یک ریش مشتق شده باشند ،جناس اشتقا یا اقتضا میگوینـد و
اگر از یک ریشه مشتق نشده نااشند ،شاه اشتقا مینامند.
ـ حرام میووری ،مرغ وـودت را بخـور ( .)1312دو فعـ «مـیوـوری» و «بخـور»
دارای جناس اشتقا است .موساقی حاص از این اشـتقا  ،در جـذّابات و زیاـایی مَثـ
مؤثّر است.
1.Vene sar bure, vene ser našune
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ـ فِلفِ ِ کِچاکی ره نِش ،وِنه تِنّـی ره هـارِش( 1انطـاری .)600 :1683 ،بـه کـوچکی
فلف نگاه نکن ،به تندیاش نگاه کن.
دو واژة «نِش» و «هارِش» دارای جناس اشتقا است .این دو فع متضاد در بـن فعـ
یکساناند .همریشگی این دو فع  ،بر موساقی کالم افـزوده و آن را گـوشنـواز کـرده
است.
 .10-6-6جناس قلب یا مقلو
آن است که کلماتی را بااورند که حروف آنها مقلو یکدیگر باشند؛ اگر این امر
در بعضی حروف اتّفا بافتد ،به آن قلب بعـ

گفتـه ،اگـر در کـ ّ حـروف صـورت
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بگارد ،قلب ک میگویند .همایی دربارة این آرایه مینویسد« :شرط اصلی در محاسـن
بدیع آن است که جانب فطاحت و بالغت را فرونگذاشته ،معنی را فدای الفاظ نکـرده
باشند .در صنعت مقلو ناز مانند سایر صنایع بدیع ،باید شرط اساسی را رعایـت کننـد
و گرنه چندان حسنی نخواهد داشت» (همایی.)61-63 :1612 ،
ـ سالم مستحب است و جوابش واجـب ( .)6011دو واژة «جـوا » و «واجـب» کـه
دارای جناس قلب است ،ساب ایجاد موساقی شـده و درگـوشنـوازی مَثـ  ،اثرآفـرین
بوده است.
جناس بر اساس بسـامد کـ ّ آرایـههـا ،در مَثـ داسـتاننامـه رتاـ چمـارم و در مَثـ
مازندرانی رتا سوم را به وود اوتطاص داده است .با بررسـیهـای بـه عمـ آمـده ،در
مَث های داستاننامه  113مـورد ،معـادل  16/83درصـد و در مَثـ هـای مازنـدرانی 136

مورد ،معادل  10/66درصد آرای جناس به کـار رفتـه اسـت .در مَثـ هـای داسـتاننامـه
دوازده نوع جناس آمار گرفته شد کـه از ماـان انـواع جنـاس ،تعـداد  06مـورد ،معـادل
2/8درصد جناس تام 18 ،مـورد ،معـادل  2/33درصـد جنـاس وـ  36 ،مـورد ،معـادل
 0/36درصد جناس زاید 1 ،مورد ،معـادل  2/26درصـد جنـاس لفـظ 0 ،مـورد ،معـادل
 2/26درصد جناس مرکّب 016 ،مورد ،معادل  8/31درصد جناس مضارع و الحق11 ،
̌1.Fefele kečiki re neš, vene tenni re hâres
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مورد ،معادل  2/66درصد جناس میرّف 1 ،مورد ،معـادل  2/10درصـد جنـاس مکـرّر،
 16مورد ،معادل  2/13درصد جنـاس ملحـق بـه زایـد 00 ،مـورد ،معـادل  2/61درصـد
جناس ناقص 133 ،مورد ،معادل  6/21درصد جناس اشتقا و شـاه اشـتقا و  6مـورد،
معادل  2/23درصد جناس قلب به کار رفته است .در مَث های مازندرانی ده نوع جنـاس
آمارگاری شد که از ماان انواع جناس ،تعداد  6مورد ،معادل 2/18درصد جناس تام6 ،
مورد ،معادل  2/18درصد جناس و  06 ،مورد ،معادل  1/66درصد جناس زاید111 ،
مورد ،معادل  6/38درصد جناس مضارع و الحق 1 ،مورد ،معادل  2/03درصـد جنـاس
میرّف 1 ،مورد ،معادل  2/26درصد جناس مکرّر 6 ،مورد ،معادل  2/61جنـاس ملحـق
به زاید 0 ،مورد ،معادل  2/10درصـد جنـاس نـاقص و  13مـورد ،معـادل  0/86درصـد
جناس اشتقا به کار رفته است .در مَث های داستاننامـه ،جنـاس مضـارع و الحـق 016
مورد ،جناس اشتقا  133مورد و جناس زاید  36مورد ،باشترین مازان کاربرد و جناس
قلب  6مورد ،مرکّب  0مورد و جناس لفظ  1مورد ،کمترین مازان کاربرد را داشـتهانـد.
در مَث های مازندرانی ناز جناس مضارع و الحق  111مورد ،جناس اشتقا  13مـورد و
جناس زاید  06مورد ،باشـترین ماـزان کـاربرد و جنـاس تـام  6مـورد ،جنـاس نـاقص 0
مورد ،کمترین مازان کاربرد را داشتهاند .در مَث های مازندرانی از جناس قلـب ،جنـاس
لفظ و جناس مرکّب موردی یافت نشد.
نکت قاب توجّه اینکه اغلب جناسهای بهکاررفته در مَث های داسـتاننامـه و مازنـدرانی
از نوع جناس الحق (اوتالف در حرف اوّل دو کلمه) است .از جناس تام ،در مَث هـای
مازندرانی فق  6مورد یافت شد و از جناسهای لفظ و قلب مـوردی یافـت نشـد .ایـن
نکته نشان آن است که وضعکنندگان مَثـ هـای مازنـدرانی بـروالف وضـعکننـدگان
مَث های داستاننامه ،از ماان تودة مردم بودهاند؛ بنـابراین بـه هـمجـنس بـودن حـروف
مَث ها توجّه زیادی نداشتهاند .جناس در مَث های داستاننامه و مازنـدرانی از یـک سـو
ایجاد موسـاقی کـرده و از سـوی دیگـر عامـ تـداعی معـانی مختلـف لفظـی واحـدی
گشتهاند؛ در نتاجه به گسترش تخاّ و ایجاد کشش و جلب توجّـه شـنونده منجـر شـده
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است و «این از عوام ایجاد زیاایی و هنر است؛ زیرا زیاایی و فخامـت در سـخن از دو
سرچشمه جاری است :یکی آنچه مربوط به آهن

و طنان واژههاست و دیگر آنچه بـه

ناروی لذّتزای تداعی معانی مربوط میشـود» (تجلاـ  .)0 :1661 ،آمـار ،نشـاندهنـدة
گرایش گویندگان مَث های داستاننامه و مازندرانی به موساقی کـالم بـا بمـرهگاـری از
ترفند جناس برای گوشنوازی و تیثارگذاری باشتر سخن و ناز طاع موزون آنان است.
 .1-6سجع
آوردن کلمــات آوــر قرینــههــا را کــه در وزن یــا حــرف روی یـا هــر دو یکســان و
هماهن

باشد ،سـجع گوینـد (همـایی .)11 :1612،سـجع یکـی از شـگردهـای زیاـا و
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گوشنواز است .هرچه حـروف مشـترک در سـجع ،وـوشآهنـ

تـر باشـد ،موسـاقی

برواسته از آن دلنشانتر وواهد بود .در سجع ،قرینهسازی بسـاار ممـم اسـت .اگـر ایـن
قرینهسازی از بان برود ،بخش زیادی از زیاایی کالم کاسته وواهد شد .علمای بالغـت
سجع را به سه نوع تقسام کردهاند:
 .1-1-6سجع متوازن
سجع متوازن آن است کـه کلمـات آوـر قرینـههـا ،در وزن و حـرف روی متفـاوت
باشند (فشارکی.)1 :1613 ،
ـ از نوکاسه قرض نکن؛ وقتی کـه کـردی ،وـرج مکـن ( .)621دو واژة «قـرض» و
«ورج» ،آرای سجع متوازن دارند؛ زیرا در وزن با هم مشترک هستند.
ـ کار ره وِنه دَس هَکِنه ،چِش بَوینه حَظ هَکِنه( 1انطاری .)662 :1683 ،معنـی :کـار را
باید دست انجام بدهد و چشم بااند و لذّت بارد.
دو واژة «دَس» و «حَظ» دارای آرای سجع متوازن است و این اشتراک وزن در افزایش
آهن

مَث  ،ایفای نقش کرده و آن را گوشنواز ساوته است.

 .0-1-6سجع متوازی

1.Kâr re vene das hakene, češ bavine haz hakene
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سجع متوازی آن بود که در آور دو قرینه یا باشتر کلماتی آورده شود که در وزن
و عدد حروف و روی متّفق باشند (وطواط .)11 :1660 ،سجع متوازی در ماان انواع
سجع ،بمترین نوع سجع محسو میشود.
ـ اگه نخردمی نونِ گندم بدیمی دسِّ مردم .دو وایه «گندم» و «مـردم» ،دارای آرایـ
سجع متوازی است؛ زیرا هم در حـرف روی و هـم در وزن بـا هـم مشـترکانـد و ایـن
اشتراک در وزن و حرف آور ،بر آهنگانی مث افزوده است.
ــ گـو ره وِنــه بَدوشـتِن ،نــا بَکوشـتِن( 1انطـاری .)663 :1683 ،معنــی :گـاو را بایــد
دوشاد ،نااید کشت.
دو واژة «بَدوشتِن» و «بَکوشتِن» دارای آرای سجع متوازی است؛ زیرا هـم در حـرف
روی و هم در وزن با هم مشترک هستند.
 .6-1-6سجع میرّف
سجع مُیرَّف ،آن بو د کـه در آوـر دو قرینـه یـا باشـتر کلمـاتی آورده شـود کـه در
حرف روی متّفق باشند؛ امّا در وزن و تعداد حروف متفاوت (وطواط.)11 :1660 ،
ـ با این همه ریش میروی تجریش ( .)633دو واژة «ریش» و «تجریش» دارای آرای
سجع میرّف است؛ زیرا در حرف روی «ش» با هم مشترکاند و این امر ،موجب ایجاد
موساقی مَث و در نتاجه ،زیاایی آن شده است.
ـ آرد که وِرواره ،نون هَکِردِن کاره؟( 2انطاری .)12 :1683 ،معنی :آرد که فـراوان
باشد ،نان درست کردن کاری دارد؟
دو واژة «وِرواره» و «کاره» آرای سجع میرّف دارند؛ زیرا در حرف روی «ر» با هـم
مشترکاند .این آرایه ساب ایجاد موساقی و زیاایی سخن شده است.
آرای سجع بر اساس بسامد ک ّ آرایهها ،در مَثـ داسـتاننامـه ،رتاـ سـوم و در مَثـ
مازنـــدرانی ،رتاـ ـ پـــنجم را بـــه وـــود اوتطـــاص داده اســـت .از آرایـ ـ ســـجع ،در
ضر المث های داستاننامه  136مورد ،برابـر بـا  16/31درصـد و در ضـر المثـ هـای
1.Gu re vene badušten, nâ bakušten
2.Ârd ke xervâre, nun hakerden kâre
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مازندرانی  161مورد ،برابر با  8/60درصد بمره گرفتـه شـده اسـت .از انـواع سـجع ،در
ضر المث های داستاننامه  11مورد ،برابر با  2/30درصد سجع متوازن 11 ،مورد ،برابر
با  0/08درصد سجع متوازی و  660مورد ،برابر با  11/16درصد سجع میـرّف بـه کـار
رفته است .در ضر المث های مازندرانی  1مورد ،برابر با  2/03درصـد سـجع متـوازن،
 36مورد ،برابر با  6/30درصـد سـجع متـوازی و  18مـورد ،برابـر بـا  1/3درصـد سـجع
میرّف به کار رفته است.
در ماان انواع سجع ،هم در مَث های داستاننامه و هم در مَث هـای مازنـدرانی ،سـجع
میرّف ،باشترین کاربرد و سجع متوازن ،کمترین بسـامد را دارد .ایـن نکتـه بـر شـفاهی
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بودن و رواج ضر المث در بان عامّـه مـردم تیکاـد دارد؛ همچنـان نشـان مـیدهدکـه
گویندگان مَث ها به موساقی کالم در امثال توجّه داشـته و از شـگرد سـجع ناـز ماننـد
جناس برای دلنشانتر شدن مَث و آسان و سریع به واطر سپردن آن بمره گرفتهانـد تـا
سخن وود را گوشنواز و اثرگذار کنند و در عمق جان مخاطب بنشانند.
 .3-6طرد و عکس
هرگاه سخنی را به دو پاره تقسام کنند و پاره اوّل را بر عکـس در پـارة دوم تکـرار
کنند ،طرد و عکس نام دارد (شماسا.)82 :1686 ،
ـ چه علـی وواجـه ،چـه وواجـه علـی ( .)1881ایـن مَثـ  ،آرایـ عکـس دارد و بـر
موساقی و زیاایی مَث افزوده و ساب زیاایی کالم شده است.
ـ وِدا وار هِدا ،توره نِدا؛ توره هِدا ،وار ندا( 1انطـاری .)013 :1683 ،معنـی :وـدا
وار داد ،وورجان نداد؛ وورجان داد ،وار نداد.
قســمت دوم کــالم بــهصــورت عکــس قســمت اوّل تکــرار شــده کــه ایــن امــر ســاب
گوشنوازی و زیاایی کالم گردیده است.
آرای طرد و عکس بر اساس بسامد ک ّ آرایهها ،هـم در مَثـ داسـتاننامـه و هـم در
مَث مازندرانی ،رتا هفتم را به وود اوتطاص داده است .در مَثـ هـای داسـتاننامـه 62
̂1.Xedâ xeyr hedâ, ture nedâ, ture hedâ, xeyr neda
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مورد ،معادل  2/30درصد آرایـ طـرد و عکـس یافـت شـد؛ امّـا در ضـر المثـ هـای
مازندرانی از نوع اوّل این ترفند ،بمره گرفته شده و تعداد آن بساار اندک اسـت و تنمـا
 6مورد یافت گردید که معادل  2/61درصد است .این آرایه ،کمترین مازان کـاربرد را
در ماان عناصر بالغی در این تحقاق داشته است.
همانگونه که آمار نشان میدهد ،کاربرد این آرایه در داسـتاننامـه نزدیـک بـه سـه
برابر کاربرد آن در مث های مازندرانی است .این نکته نشـان آن اسـت کـه ایـن ترفنـد،
باشتر در نظم به کار میرود؛ در حالی که مث های مازندرانی به نثر است و بهنـدرت بـه
نظــم آمــده اســت .دیگــر اینکــه ،ایــن ترفنــد را غالا ـاً کســانی بــه کــار مــیبرنــد کــه
تحطا کرده اند و از دانش ادبـی بروـوردار .کـم بـودن ماـزان کـاربرد ایـن شـگرد در
مث های مازندرانی ،حاکی از شفاهی بودن مث های مازندرانی و عامّی بودن گویندگان
آن است.
 .6-6موازنه و ترصاع
موازنه «نوعی از سجع متوازن است که مخطوص به نثر و اواور قرینهها نااشد و آن
چنان است که در قرینههای نظم یا نثر ،از اوّل تا آور ،کلماتی بااورند که هـر کـدام بـا
قرین وود ،در وزن یکی و در حرف روی مختلف باشند» (همایی .)11: 1612،به تقاب
سجعهای متوازن در دو یا چند جمله« ،موازنه» و به تقاب سجعهای متـوازی در حـدّاق
دو جمله« ،ترصاع» گویند (شماسا 12 :1686 ،ـ.)11
ـ ـ اوّل ملّــایی ،آوــر گــدایی ( .)123مَث ـ  ،دارای آرای ـ موازنــه اســت؛ زیــرا تقاب ـ
سجعهای آن ،از نوع سجع متوازن و متوازی است و این تقاب  ،ساب افـزایش موسـاقی
و زیاایی مَث شده است.
ـ راغون که نِداشتی ،وینگوم چه کاشتی؟( 1انطاری .)038 :1683 ،معنی :روغن که
نداشتی ،چرا بادمجان کاشتی؟

?1.Râqon ke nedâšti vingom če kâšti
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مَث  ،دارای آرای موازنه است؛ زیـرا تقابـ سـجعهـای آن ،از نـوع سـجع متـوازن و
موازی است .این آرایه در ایجاد آهن

وگوشنوازی مَث نقشی دوچندان ایفا کرده و

آن را گوشنواز و جذّا ساوته است.
ـ اگر با غارتی ،با درد باش ،اگر بـیغارتـی بـیدرد بـاش ( .)118مَثـ  ،دارای آرایـ
ترصاع است؛ زیرا تقاب سجعهای آن ،از نوع سجع موازی است .موسـاقی برواسـته از
این تقاب  ،زیاایی کالم را دوچندان کرده است.
ـ بَئوتِمه :هِال ،دَکِتِمه بِال( 1انطاری .)113 :1683 ،معنی :گفتم هال ،در بال افتادم.
مَث  ،دارای آرای ترصاع است؛ زیرا تقاب سجعهای آن ،از نوع سجع موازی اسـت.
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این آرایه ساب افزایش آهن

مَث و در نتاجه ،گوشنوازی و زیاایی آن شده است.

آرای موازنه و ترصاع بر اساس بسامد ک ّ آرایهها ،هم در مَث داسـتاننامـه و هـم در
مَث مازندرانی رتا ششم را داراست .در ضر المث های داستاننامه  61مورد موازنـه و
ترصــاع یافــت شــد کــه معــادل  0/26درصــد اســت؛ در حــالی کــه تعــداد آن در
ضر المث های مازندرانی  83مورد بود که معادل  3/6درصد است .آرایههـای موازنـه
و ترصاع ،سجع و واجآرایی ،باشترین نقش را در آهنگانی و گوشنـوازی و در نتاجـه،
افزایش بالغت برای تیثارگذاری باشتر ضر المث های داستاننامه و ضر المثـ هـای
مازندرانی داشته است که این نقش در ضـر المثـ هـای مازنـدرانی چشـمگارتر بـوده
است .به نظر میرسد گرایش طاع مَث گویان مازندرانی ،به سخن موزون گفتن باشتر از
گویندگان فارسی باشد.
 .1-6واجآرایی
به تکرار یک صامت یا مطوّت در چنـد کلمـ جملـه ،واجآرایـی گوینـد (شماسـا،
 .)16 :1686واجآرایی باید بهگونهای باشـد کـه ایجـاد گـوشنـوازی کنـد و آفریننـدة
موساقی درونی سخن باشد« .تقارنهـا و تضـادها و تشـابمات در حـوزة آواهـای زبـان،

̂1.Bowteme: helâ, daketeme bela
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موساقی اصوات را پدید میآورد» (شفاعی کدکنی .)636 :1613 ،موساقی برواسـته از
صامتها گوشنوازتر و دلنشانتر از مطوّتهاست.
ـ ووشا دزدی که از دزد ،بز بدزدد ( .)0083تکرار  6بار صامت «د» و  3بـار صـامت
«ز» ،موساقی کالم را دو چندان کرده و برگوشنوازی آن افزوده است.
ـ نَخوارای مالِ ،مالووارا ووارِنه( 1انطاری .)062 :1683 ،معنی :کسیکه مال وـود
را نمیوورد ،ماراثوواران ،مال او را میوورند.
تکرار  6بار صامت «م» و  1بار مطوّت بلند «ا» ساب واجآرایی و افزایش موساقی و
جذّاباّت کالم شده است.
در ضر المث های داستاننامه ،تعداد  111مـورد واجآرایـی یافـت شـد کـه معـادل
 01/36درصد از ک ّ ضر المث است .تعداد آن در ضر المثـ هـای مازنـدرانی 600
مورد بوده که معادل  02/06درصد از تعداد ک بسامد را تشکا داده است .واجآرایی
از نظر مازان کاربرد در بان ک ّ آرایهها ،چه در مَث های داستاننامه و چـه در مَثـ هـای
مازندرانی ،رتا دوم را کسب کرده است.
کاربرد این آرایه ،در ضر المث های داستاننامه و مازندرانی چشـمگار اسـت .ایـن
مسئله ،نشانگر لیف طاع و ذو و گـرایش گوینـدگان ایـن مَثـ هـا بـه موسـاقی بـرای
اثرگذاری باشتر و بهواطرسپاری آسانتر ضر المث هاست؛ همچنان ،نشـان آن اسـت
که مَث  ،یک شگرد شفاهی است که در ماان تودة مردم رواج داشـته و دارد و در اد
شفاهی ،موساقی کالمی و شناداری نقش اساسی ایفا میکند؛ چراکه یکی از شاوههای
افزایش موساقی کالمی و شناداری ،بمرهگاری از شگرد بالغی واجآرایی است.

1.Naxerâye mâlle, mâlxârâ xârene
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بسامد آرایههای لفظی در  6206مَث فارسی و  0206مَث مازندرانی

 .1نتیجهگیری
در این تحقاق ،نتایج زیر حاص شد:
 .1در مَث های داستاننامه و مَث های مازندرانی ،آرایههای بدیع لفظی به کار رفته
است .بهکارگاری شگردهای بدیع لفظی ،از عواملی است که در بالغت مَث های
داستاننامه و مَث های مازندرانی نقش داشته ،بر حسن تیثار و جذّابات مَث ها افزوده و
ساب شمرت و رواج آن در ماان مردم شده است.
 .0با توجّه به اینکه شگردهای بالغی در نظم ،باشتر از نثر است ،منظوم بودن تعداد قاب
توجّمی از مث های داستاننامه ،در افزایش مازان کاربرد و تنوّع آرایههای بالغی ،از
جمله بدیع لفظی در مقایسه با مث های مازندرانی ،مؤثّر بوده است.
 .6از مجموع شگردهای بدیع لفظی آمار گرفته شده در مَث های داستاننامه و مَث های
مازندرانی ،شگرد بالغی تکرار و تطدیر ،بااشترین مازان کاربرد و شگرد بالغی طرد و
عکس ،کمترین مازان کاربرد را در بالغت مَث ها داشتهاند .این امر ،نشان شفاهی بودن
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مَث های داستاننامه و مث های مازندرانی و گرایش گویندگان و مخاطاان به موساقی
شناداری است.
 .1تعداد و تنوّع آرایههـای بـهکاررفتـه در مَثـ هـای داسـتاننامـه باشـتر از مَثـ هـای
مازندرانی است .در مَث های مازندرانی ،آرایههـای سـادهتـر بـه کـار رفتـه و تنـوّع آن
کمتر است .این امـر نشـانگر آن اسـت کـه گوینـدگان مَثـ هـای فارسـی ،باشـتر افـراد
درسووانــده و گوینــدگان مَث ـ هــای مازنــدرانی ،باشــتر افــراد بــاذو و روســتایاان
ووشقریحه بودهاند.

منابع
 آ اولی ،حسامالعلما ( ،)1616دُرراالدب در فنّ معانی ،بیان ،بدیع ،چ ،6قم :ستاره. اکاری ،زینب و ابوعلی رجاء ( ،)1631بالغت تمثیل ،در پرتو رویکردهای مختلف بالغی،دوفطلنام میالعات زبانی و بالغی ،سال  ،3شمارة  ،18صص 1ـ .68
 امانی ،امارقلی ( ،)1630فرهنگ عوام ،چ ،1تمران :فردوس. انجوی شارازی ،ابوالقاسم ( ،)1630تمثیل و مَثل ،ج  ،1تمران :امارکاار. انطاری ،مطیفی ( ،)1683فرهنگ ضربالمثلهای مازندرانی ،چ ،1ساری :شلفان. برقعی ،یحای ( ،)1631کاوشی در امثال و حکم فارسی ،چ ،1قم :کتابفروشی فروغی. بممناار ،احمد ( ،)1663داستاننامة بهمنیاری ،بهکوشش فریدون بممناار ،چ ،0تمران :دانشگاهتمران.
 پرتوی آملی ،ممدی ( ،)1683ریشههای تاریخی امثال و حکم ،دو جلد ،چ ،1تمران :سنایی. تجلا  ،جلا ( ،)1661جناس در پهنة ادب فارسی ،چ ،1تمران :مؤسّس میالعات و تحقاقاتفرهنگی.
 تقوی ،نطراهلل ( ،)1611هنجار گفتار ،تمران :چاپخان مجلس. جوادی آملی ،یحای ( ،)1636ضربالمثلهای آملی ،چ ،0تمران :اطّالعات. جوادیان کوتنـایی ،محمـود و دیگـران ( ،)1682ضـربالمثـلهـا ززبانددهـا) و کنایـههـایمازندران ،چ ،1تمران :اشاره.
 -دهخدا ،علیاکار ( ،)1611لغتنامه ،چ ،0تمران :دانشگاه تمران.

 096ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دیوساالر ،سکانه ( ،)1680ضربالمثلهای مازندرانی ،چ ،1آم  :نشر وارشوا. ذوالفقاری ،حسن ( ،)1688فرهنگ بدرگ ضربالمثلهای فارسی ،چ ،1تمران :معان. رادفر ،ابوالقاسم ( ،)1668فرهنگ بالغی ـ ادبی :واژهها ،اصطالحات ،تعبیرات و مفاهیم،چ ،1تمران :اطّالعات.
 رازی ،شمسالدّین محمّد بن قاس ( ،)1681المعجم فی معاییر اشعار العجم ،تطحاح محمّدقزوینی و محمّدتقی مدرس رضوی ،چ ،1تمران :زوار.
 رجایی ،محمّدولا ( ،)1610معالم البالغه ،چ ،6شاراز :دانشگاه شاراز. شفاعی کدکنی ،محمّدرضا ( ،)1613موسیقی شعر ،چ ،3تمران :آگاه. شماسا ،ساروس ( ،)1686نگاهی تازه به بدیع ،چ ،6تمران :ماترا.سال دهم ـ بهار و تابستان  8931ـ شمارة نوزدهم

 فشارکی ،محمّد ( ،)1613نقد بدیع ،چ ،1تمران :سمت. کزّازی ،مارجالالدین ( ،)1681بدیع :زیباشناسی سخن پارسی ،ج ،6چ ،6تمران :مرکز. محجو  ،محمّدجعفر ( ،)1680ادبیّات عامّة ایران ،بهکوشش حسن انوری ،چ ،6تمران :چشمه. محسنی ،مرتضی ( ،)1681بررسی و تحلیل عنصر غالب بالغی در پانصد مَثل داستاننامةبهمنیاری ،پژوهشنام علوم انسانی و اجتماعی ،سال دوم ،شمارة  6و ،1صص 161ـ .130
 معان ،محمّد ( ،)1611فرهنگ فارسی 6 ،جلد ،چ ،8تمران :امارکاار. وحادیان کاماار ،تقی ( ،)1686بدیع از دیدگاه زیباییشناسی ،چ ،1تمران :سمت. وطواط ،رشادالدّین محمّد بن محمّد ( ،)1660حدائقالسّحر فی دقایق الشّعر ،تطحاح عاّاساقاال آشتاانی ،تمران :طموری.
 همایی ،جاللالدّین ( ،)1612فنون بالغت و صناعات ادبی ،چ ،1تمران :هما. -یزدانپناه لموکی ،طاّار ( ،)1616فرهنگ مَثلهای مازندرانی ،چ ،1تمران :فرزین.

