بررسی و تحلیل عناصر موسیقایی در منظومة «لیلی و مجنون» نظامی با تکیه بر عناصر
زیباییشناختی
دکتر فرشته

ناصری*

چكيده
در میان انواع رایج ادبی ،ادب غنایی با برخورداری از عناصر و مضامین زیباییشناختی و صور خیال بستر مناسبی را جهت
تحلیل ساختار بیرونی کالم فراهم میآورد زیرا روابط و مناسبات درونی کالم با تکیه بر این فرم و ساختار مطرح میگردد،
بنابراین اساس آنچه را که در قالب محتوا غرض اصلی گوینده است با رویکرد به فرایند ساختاری و عناصر سبکشناختی عنوان
میگردد یکی از مهمترین عناصری که در نقد زیباییشناسی شعر مطرح میشود ،ساختار زبانی آن است .بنابراین بحث اصلی ما
در تحلیل منظومه لیلی و مجنون ،آن است که دریابیم نظامی در تحلیل ساختار زبان شعری خود از چه تمهیداتی بهره جسته
و تا چه حد توانسته با بهرهگیری از عناصر و بنمایههای صورخیال ساختار کالم خویش را با تکیه بر مقوله آشناییزدایی ،استحکام
بخشد .بر ای نیل به این منظور در ابتدا مباحث نظری پیرامون فرایند برجستهسازی اعم از قاعدهافزایی و قاعدهکاهی و انواع آن
و سپس مقوله موسیقی شعر و زیبایی موسیقایی با اشاره به انواع موسیقی کالم اعم از موسیقی درونی ،بیرونی ،کناری ،میانی و
توازن آوایی ،واژگانی و نحوی با محوریت دوجانبه هم نشینی و جانشینی مطرح گردد و سپس با بیان ابیاتی از منظومة نامبرده،
به اثبات چگونگی بهرهگیری نظامی از هر یک از مباحث یاد شده مبنی بر این امر که وی در ساختار زیباییشناسی کالم خود از
چه مناسبات و روابط کالمی ،زبانی و عناصر موسیقایی بهره برده است .پرداخته شده است.
واژههای کليدی
زیباییشناسی شعر ،زیبایی موسیقایی ،فرایند برجستهسازی لیلی و مجنون ،نظامیگنجوی.
مقدمه
نظامي از جمله شاعراني است كه در تشبيه و استعاره و كنايه و مجاز تصاوير تازهاي به كار برده است كه براي درك آنها
بايد همه تعبيرات و توصيفاتي را كه شاعر در ساختار دروني و بيروني كالم خويش آورده به دقت بررسي نمود تا ديدگاه تازة
او را دريافت و به عمق احساساتش پي برد .در اين ميـان قدرت سخنوري وي در منظومه غنايي ليلي و مجنون با بهرهگيري از
عناصر داستاني مناسب و كالم آهنگين ،امري قابل توجه است .زيرا منظومههاي غنايي با برخورداري از مضامين و بنمايههاي
منحصر به فرد و با بهرهگيري از معاني عميق ،به بيان احساسات و عواطف شخصي شاعر ميپردازد از اين رو ،شاعر شعر غنايي،
همچون ديگر انواع ادبي ،براي بيان ساختار زبان شعرياش از تمهيدات ويژهاي بهره ميجويد.
به تعبير ديگر ،شاعري كه به آفرينش شعر غنايي دست مييازد ،به گونهاي زبان خود را از زبان روزمره و خودكار جدا
ميسازد و به صورتي از هنجارها ميگذرد و عدول ميكند كه با محتواي اثري كه ميآفريند نيز همخواني و همساني داشته
باشد .از اين رو ،استفاده او از عوامل دروني و بيروني برجستهسازي ،همچون موسيقي بيروني (وزن شعر) ،موسيقي كناري (قافيه
و رديف) و نيز موسيقي دروني كه شامل توازنهاي آوايي و هجايي و واژگاني و نحوي است ،بايد متناسب با محتواي شعري
و مضمون غنايي او باشد .در اين راستا يکي از آثاري كه با برخورداري از ويژگيهاي منحصر به فرد ادبيات غنايي قابليت
مناسبي در بررسي و تحليل عناصر زيباييشناسانه دارد ،ليلي و مجنون نظامي گنجوي است.
از اين رو جهت اثبات اين امر در ابتدا پيش از تحليل عناصر ياد شده در اين منظومه ،به بيان پرسشهاي مطرح شده،
* استادیار دانشگاه حضرت معصومه قم ،واحد قم ،دانشگاه مجازی المصطفی و بنت الهدی ،قم ،ایران.
تاریخ دریافت1394/11/29 :

تاریخ پذیرش1395/2/20 :

نوآوريها و اهميت و ضرورت اين پژوهش در راستاي موضوع مورد بحث ميپردازيم.
بيان مسأله
با نگرشي عميق در آثار و انديشههاي نظامي گنجوي ،به مضامين نابي ميتوان دست يافت كه از وصف مناظر طبيعت گرفته
تا بيان توصيفات دلانگيز از روابط و مناسبات عاشق و معشوق را در بر ميگيرد كه از آن ميان ،اثر ارزشمند ليلي و مجنون ،به
جهت برخورداري از ساختار ،عناصر و بنمايههاي داستاني مطلوب و پيکرههاي موسيقايي آهنگين ،بستر مناسبي را جهت تحليل
ساختاري و عناصر زيباييشناختي ،فراهم ميآورد .بر اين اساس ،مسأله اصلي در بررسي پژوهش حاضر آن است كه با تبيين
هر يک از مولفههاي زيباييشناختي و عناصر موسيقايي و انواع هر يک به تحليل و اثبات نمونههايي از اين عناصر در منظومه
نامبرده ،بپردازيم.
پيشينه و نوآوری پژوهش
در خصوص آثار نظامي تاكنون آثار ارزشمندي در عرصههاي گوناگون ،از شرح و تحليل تا بررسي افکار و انديشههاي اين
شاعر گرانقدر در دسترس قرار گرفته است و منتقدان بزرگي در اين عرصه به زيبايي داد سخن راندهاند ،كه در مقاله حاضر
آنچه را كه مرتبط با موضوع پژوهش بوده ،پيش روي محقق قرار گرفته است .كه از آن ميان ميتوان به ذكر چند نمونه از اين
آثار اشاره نمود:
 1ـ بررسي خصوصيات سبکي آثار نظامي ،اسماعيل نقدي ،دانشگاه تربيت مدرس ،دانشکده علوم انساني1375 ،
 2ـ بررسي سبک غزليات نظامي گنجوي ،زينب نوروزي ،محبوبه حسينزاده ،نشريه سبکشناسي نظم و نثر فارسي ،پاييز
 ،1392دوره  ،6شماره 3
 3ـ تحليل روابط شخصيتها در منظومه ليليومجنون نظامي ،مريم درپر ،محمدجعفر ياحقي ،شعر پژوهي (بوستان ادب،
علوم اجتماعي و انساني) پاييز  ،1389دوره  ،2شماره .3
 4ـ طرح داستاني خسرو و شيرين و ليلي و مجنون نظامي گنجوي با تاكيد بر روايت شرق ،نعمتاله ايرانزاده ،مرضيه
آتشيپور ،پژوهشنامه ادب غنايي ،پاييز و زمستان  ،1390دوره  ،9شماره  17و...
با عنايت به آنچه ذكر شد ،ميتوان اظهار داشت كه تا كنون تحقيق مستقلي پيرامون ارتباط عناصر زيباييشناسي و عناصر
موسيقايي با عنايت به فرايند برجستهسازي در اين اثر صورت نگرفته است .
اهميت و ضرورت موضوع
با عنايت به آنچه ذكر شد ،ليلي و مجنون به عنوان يکي از شاهکارهاي برجسته ادب غنايي به لحاظ برخورداري از ساختار
و محتواي داستاني مطلوب و بهرهمندي از واحدها و مضامين مناسب ،مجال بسيار خوبي را براي نقد و تحليل مضامين
زيباييشناختي و مباني گسترده موسيقايي فراهم ميآورد .بنابراين با بررسي اين اثر بر مبناي مفاهيم و كاركردهاي موسيقي
بيروني ،اساس اهميت و ضرورت تحقيق را ميتوان در سنجش ميزان انعکاس زمينههايي از استحکام روابط دروني متن با
ساختار بيروني آن به منظور سنجش قدرت و مهارت نظامي در بهرهگيري از اركان و عناصر زيباييشناختي و همچنين اصول و
موازين سخنوري ،امري ضروري و قابل توجه دانست.

آشناييزدايي در کالم نظامي
يکي از داليل تفاوت زبان ادبي و زبان خودكار ،مضاميني است كه شاعر يا نويسنده براي بيان مسائل متفاوت بر ميگزيند
و همين امر دليل اين مدعاست كه كلمه از حالت عادي و رايج خود خارج شود و به گونه جديدي به بيان مفاهيم بپردازد كه
در واقع آشنايي زدايي را براي مخاطب به ارمغان آورد و نظير اين امر در بيان و قلم نظامي چه در ليلي و مجنون و چه ديگر
آثارش به خوبي نمايان است كه در اينجا به ذكر نمونههايي از آن ميپردازيم ،نظير كاربرد كلماتي مانند:
 آسمان (چرخ كمان الژوردي) در اين بيت:كاين چرخ و كمان الجوردي

گردد ز تو گر تو زو نگردي …

(حميديان ،ليلي و مجنون)4131 ،
 شب و روز (دو مرغ گستاخ):دير است كه اين دو مرغ گستاخ

انبان

تو

ميكنند

سوراخ

(همان)3737 :
و یا با ایجاد تناسب:

قرعه ،فال ،اختر گذشتن:
من قرعه زدم بدان چنان فال

و اختر بگذشتن اندر آن حال

(همان)332 :
و یا از طریق بازي با واژگان با ایجاد اشتقاق:

(سليم ،سالمت ،سالم):
گفت :اي چو دلم ،سليم نامت

توقيع

سالمت

سالمتم،

(همان)3083 :
و یا با قلب بعض:

(رها .راه)
اي

بيخبران

ز

درد

و

آهم

خيزيد

و

رها

كنيد

راهم

(همان)1104 :
و یا از طریق جناس تام:

دايي و خال:
خال تو ولي ز روي تو فرد

روي تو به خال نيست در خورد

(همان)3068 :
و یا از طریق جناس زاید:

(زبان ،زبانه ،زبانا)
ميزان

چو

زبان

مرد

دانا

كازرم تو هست هيچ غم نيست
(همان)1128 :

و یا از طریق جانشينسازي:

(ميخورد غمي ،غم خورده ورا ،غم نخورده):
ميخورد

غمي

به

زير

پرده

غم خورده ورا و غم نخورده

(همان)1418 :
و یا از طریق تقابل:

(غم ،شادي؛ بيم ،اميد؛ شب ،روز؛ ماه ،خورشيد):
غم و شادي نگار و بيم و اميد

شب و روزآفرين و ماه و خورشيد

(همان)19 :
و یا از طریق اعداد:
اين هفت قوارة شش انگشت

يک ديده ،چهار دست و نه پشت

(همان)430 :
و...
فرآيند برجستهسازی
برجستهسازي ،فرايندي است كه زبان خودكار را به زبان ادب مبدل ميسازد كه اين امر به شعرآفريني منجر ميشود و
آنجاست كه ديگر فرم كالم بيانگر مباني كالم است نه صورت اصلي آن موكاروفسکي 1،مهمترين نماينده مکتب پراگ ،انديشه-
هاي شکلگـرا دربارة ادبيات را با چشمانداز اجتماعي زبانشناسي درهم آميخت .انديشةهاي شکلگرا «بر اين نظر است كه
زبان شاعرانه پيش از آنکه بر ارتباطات و رجوع به واقعيت تمركز داشته باشد ،بر خود زبان متمركز است( ».هارلند:1385 ،
)249
اما وي مفهـوم فرمالـيستي آشنـاييزدايي را بـه مفهوم نظـاميافتهتري بسط داد و آن را «انحراف ارادي زيباييشناسانة اجزاء
زباني» تعريف كرد .زيرا وي معتقد بود «زبان شعر از نهايت برجستهسازي برخوردار است .و برجستهسازي انحراف از مؤلفههاي
هنجار زبان است ...موكاروفسکي با گسترش ديدگاه هاورانک به اين نتيجه رسيد كه زبان ادب نه براي ايجاد ارتباط ،بلکه براي
ارجاع به خود به كار ميرود و اين همان ديدگاهي است كه ياكوبسن نيز به دست ميدهد و زبان را آن زمان داراي نقش ادبي
ميداند كه توجه پيام به سوي خود پيام باشد» (صفوي .)34 :1373
بدينگونه ،شعر سوية خودكار زبان را از كار مياندازد و با آوردن سوية ناخودكار آن به بخش خودآگاه ذهن ،از نهايت
برجستگي برخوردار ميشود (حقشناس)36 :1370 ،؛ پس برجستهسازي در به وجود آمدن زبان ادب نقش بسزايي دارد؛ در
اين ميان «حوزه معنا نيز به عنوان انعطافپذيرترين سطح زبان ،بيش از ديگر سطوح زبان در برجستهسازي مورد استفاده قرار
ميگيرد .همنشيني و جانشيني واژهها بر اساس قواعد معنايي حاكم بر زبان هنجار ،تابع محدوديتهاي خاص خود است .به
اين ترتيب صنايعي از قبيل استعاره ،مجاز ،تشخيص ،پارادوكس و جزء آن كه به صورت سنتي در چهارچوب بديع معنوي و
بيان مطرح ميشوند ،بيشتر در چارچوب هنجارگريزي معنايي قابل بررسياند( ».صفوي )48 :1 ،1375 ،اما پرسش اين است كه
برجستهسازي چگونه صورت ميگيرد؟ ليچ دو گونه از برجستهسازي را ممکن ميداند 1 :ـ انحراف از قواعد حاكم بر زبان
خودكار؛  2ـ قاعدهافزايي (صفوي.)40 :1373 ،
قاعدهافزایی
Mukarufsky

-

1

يعني افزودن برخي قواعد ،عالوه بر قواعد موجود در زبان عادي و هنجار .البته در عمل در شعر فقط استفاده از سطحآوايي
واژگان و ايجاد يک نظام موسيقيايي ايجاد قاعدهافزايي ميكند .يعني تکرار و بسامد باالي برخي اصوات و آواها و صامت و
مصوتها در شعر طنين و آهنگي پديد ميآورد كه به دليل القاي نوعي معني ثانوي ،ميتواند نوعي ابزار شعرآفريني محسوب
شود .يا ايجاد وزن و قافيه و رديف ،خود از موارد قاعده افزايي به شمار آيد.
چنانکه گفته شد ،برجستهسازي بر برونة زبان عمل ميكند و در معني دخالتي ندارد .به همين جهت نتيجة حاصل از
قاعدهافزايي چيزي جز شکل موسيقيايي از زبان خودكار نيست كه بر حسب توازن در سه سطح آوايي ،واژگاني و نحوي قابل
بررسي است و به زبان عروض ،وزن ،قافيه ،سجع و جناس نمونههايي از قاعدهافزايي بر زبان هنجارند كه از شکلهاي مختلف
سه سطح توازن فوقالذكر حاصل ميشوند كه در جاي خود به ذكر نمونه هر يک ميپردازيم.
قاعدهکاهی (هنجارگريزی /فراهنجاری)
يعني ،كاستن برخي قواعد از زبان عادي و هنجار ،كه به انواع زير صورت ميگيرد:
 -1واژگانی :ساخت واژة جديد با گريز از ساخت واژههاي زبان عادي و هنجار كه جزو مهمترين ابزار شعرآفريني است.
نظير:
ساخت واژه با پسوند (ه)
 سرکوبهسر

كوبه

دوريم

مکن

بيش

من خود خجلم ز كرده خويش

(همان)2528 :
 سيم خداهم سيم خدا وهم قوي پشت

خلقي سوي او كشيده انگشت
(همان)1532 :

-2نحوی :با ناديده گرفتن قواعد نحوي حاكم بر زبان خودكار و جابهجاكردن عناصر شعري قاعده كاهي نحوي انجام
ميپذيرد .نظير:
 خميدمجنون ز نواي آن كژ آهنگ

ناليد و رميد راست چون چنگ

(همان)2506 :
ـ جابجایی کلمه شير و راه
شيريست

نشسته

بر

گذرگاه

خواهم كه ز شير كم كنم راه

(همان)674 :
ـ کاربرد مصدر به جاي صفت
يا

شربت

لطف

دار

پيشم

يا قهر مکن به قهر خويشم

(همان)42 :
 3ـ گویشی :استفاده از ساخت يا واژههايي غير از زبان هنجار در شعر .نظير:
ـ یتاق

گرگ

از

يتاق

جهت

داري

رفته

به

يزك

جانسپاري

(همان2595 :
ـ مخالفت با قياس در کاربرد فعل
بردار

مرا

كه

اوفتادم

وز مركب جهل – خود پيا دم

(همان)61 :
و ديگر موارد شامل  4 :ـ زمانی :استفاده از ساخت يا واژههايي كه در زمان سروده شدن شعر در زبان خودكار متداول
نيست؛  5ـ معنایی :بهكارگيري آرايههاي زيباشناختي و معنايي .چرا كه همنشيني واژهها در سطح معنايي بر اساس تركيبپذيري
معنايي حاكم بر زبان عادي و هنجار و مؤلفههاي معنايي ،خود تابع محدوديتهايي است .حوزة معني در حکم انعطافپذيرترين
سطح زبان و بيش از ديگر سطوح در برجستهسازي كاربرد دارد .در زبان خودكار ،هر واحد معنيدار زبان به هنگام همنشيني با
واحدهاي ديگر ،تابع محدوديت كاربرد است .ولي شاعر در شعر خود ،از قواعد تركيبپذيري معنايي ميكاهد و از اين طريق
برجستهسازي ميكند؛  6ـ نوشتاری :گريز از قواعدي كه بر نوشتار زبان خودكار حاكم است .در اين شيوه تغيير در تلفظ واژه
به وجود نميآيد ،بلکه مفهومي ثانوي بر مفهوم اوليه و اصلي واژه افزوده ميشود؛ 7ـ سبکی :اين روش بيشتر در شعر منثور تا
نثر شاعرانه كاربرد دارد كه عبارت است از آميختن يا اختالط گونههاي زبان و استفاده از واژهها يا ساختهاي نحوي گونة
گفتار در آنچه به هنگام استفاده از گونههاي نوشتاري زبان خودكار متداول است 8 .ـ آوایی (خوانشی) :در اين قاعدهكاهي ،شاعر
از قواعد آوايي حاكم بر زبان خودكار يا زبان هنجار دور شده و صورتي را به لحاظ آوايي به كار ميبرد كه در زبان هنجار
متداول نيست( .شميسا178 – 180 :1381،؛ علوي مقدم .)82 – 101 :1377 ،كه جهت پرهيز از اطاله كالم از ذكر نمونه انواع
هر يک خودداري ميكنيم.
زيباييشناسي شعر و عناصر آن
با توجه به اين كه «زبان مجموعة پراكندهاي از عناصر متجانس نيست ،بلکه دستگاه منسجمي است كه در آن هر جزء به
جزء ديگر وابستگي دارد و ارزش هر واحد ،تابع وضع تركيبي آن است» (نجفي ،)21 :1371 ،در فرايند تحليل ساختاري اثر نيز
متناسب با نوع آن ،جنبههاي مختلف ساختاري اعم از :زباني ،ذهني ،مضموني ،زيباييشناسي ،در پيوند با يکديگر مورد توجه
قرار ميگيرند( .امامي)237 :1385 ،
مبحث زيبايي و زيباييشناسي كالم با عناوين مختلف از زمان سقراط و حتي قبل از آن نزد فيلسوفان هندي و چيني مورد
بحث بوده است و هر كدام از زيباييشناسان تعريفي از آن ارايه كردهاند .در ميان فالسفه قديم يونان مفهوم زيبايي از نظر
افالطون مترادف است با مفاهيم منظم و هماهنگ و كار هنري( .احمدي )27: 1380 ،ارسطو هماهنگي ،نظم و اندازهاي مناسب
را ،از اوصاف امر زيبا ميداند و آن را در وحدت اجزاي شعر و درام ميجويد و با توجه به ارتباط بين كردار و نمايش مساله
خير را هم با مساله زيبا همعنان ميكند( .ارسطو)104: 1357 ،
 1ـ موسيقي شعر

موسيقي شعر نظم خاصي است كه در محور افقي و عمودي شعر رخ ميدهد و به عبارت ديگر ،هماهنگي ميان واژهها،
همخوانها (صامتها) و واكهها (مصوّت ها) و هرگونه آرايه زيباشناختي و بديعي كه به سبب آن معنا در بافت شعر شکل
ميگيرد و نظام مييابد را در بر ميگيرد .دكتر شفيعي كدكني در كتاب موسيقي شعر در تعريف گروه موسيقيايي ميگويد:
«مجموعه عواملي كه به اعتبار آهنگ و توازن سبب رستاخيز كلمهها و تشخصّ واژهها در زبان ميشوند( ».شفيعيكدكني:1368 ،

 )8بنابراين موسيقي كالم ،حاصل تركيب همه اجزاي سخن است و اجزاي سخن؛ وزن ،قافيه ،رديف ،صامتها ،مصوّتها و
تکيهها و سکوتها را در بر ميگيرد .توازن آوايي در شعر ،از طريق وزن ،قافيه ،رديف و تجانس آوايي به دست ميآيد ،و از
تکرار منظّم هجايي براي ايجاد وزن و از تکرار آوايي (واكه يا همخوان) براي به وجود آوردن گونهاي هماهنگي صوتي استفاده
ميشود .كاربرد چنين قواعدي به ايجاد موسيقي بيروني ،كناري و دروني منجر ميشود.
 2ـ زيبايي موسيقايي

زيبايي ناشي از موسيقي شعر در ايجاد ساختار نهايي زيبايي شعر آن چنان حايز اهميت است كه همه تعريفهاي شعر در
تحليل نهايي بازگشتشان به اين تعريف خواهد بود :شعر تجلي موسيقايي زبان است (شفيعي كدكني )271 :1370،منصور رستگار
فسايي نيز در «انواع شعر فارسي» با تغيير عنوان موسيقي دروني به موسيقي داخلي به همين چهار نوع موسيقي اعتقاد دارد؛ اما
خسرو فرشيدورد در تقسيمبندي موسيقي شعر ميگويد« :مراد از موسيقي ،وزن و قافيه و تناسب حروف است .بنابراين ،سه
نوع موسيقي را ميتوان در شعر تشخيص داد؛ يکي وزن ،ديگر قافيه و سوم تناسب حروف يا موسيقي دروني شعر» (فرشيدورد،
 ،1378ج .)31 :1
الف) موسيقي بيروني (وزن شعر)

بيشتر نظريهپردازان و منتقدان ادبيات ،بيت را كوچکترين واحد شعر فارسي دانستهاند كه از اتحاد دو مصراع تشکيل شده
است هريک از مصراعها نيز شامل اركان ،هجاها ،صامتها و مصوّتهايي است كه به صورت فشرده و منظم در كنار هم قرار
گرفتهاند .طرز قرار گرفتن واژگان ،صامتها و مصوتها در شعر آهنگي را به وجود ميآورد كه به آن (وزن) ـ يا (موسيقي
بيروني) گويند .اين آهنگ در قالبهاي سنتي بر كل پيکره شعر حاكم است.
به طور كلي بايد گفت ،منظور از موسيقي بيروني شعر ،موسيقي حاصل از هرگونه نظمي در يک واحد كامل (شعر) است و
به طور خاص جانب عروضي وزن شعر را موسيقي بيروني ميگويند؛ يعني «نظم خاصّي كه در يک مجموعه آوايي به لحاظ
كوتاه و بلندي مصوّتها و يا تركيب صامتها و مصوّتها وجود دارد» (شفيعي كدكني.)91 :1373 ،
شاعر با توجّه به موضوع ،درونمايه و مضمون شعر ،موسيقي كالم خود را انتخاب ميكند تا با آهنگ خاص و ويژه آن بتواند
به بهترين وجهي مقصود و مراد ذهني خود را به خواننده القا كند .همسنگي موسيقي بيروني با درونمايه و مضمون شعر ،در
شعر نو بارزتر از شعر سنتي است؛ زيرا «دايره بسته وزن سنتي مجال چنداني براي شاعر باقي نميگذارد؛ اگر چه وقتي معنا
روند از پيشساختهاي دارد ،وزن يکسان انتخاب ميشود؛ چنانكه معنا براي فردوسي ،حماسي و براي موالنا ،عرفاني و از ديدگاه
سعدي اندرزي است پس نيازي به تغيير وزن نيست» (غياثي.)163 :1368 ،
ب) موسيقي کناری (قافيه و رديف)

منظور از موسيقي كناري جلوههاي موسيقايي حاصل از تکرار واژگان شعري در پايان هر بيت است .البته اين تکرار ميتواند
در آغاز بيت و در قالبهاي نو در پايان هر بند باشد؛ اما آنچه در قالبهاي سنتي بيش از همه متداول است ،قافيهها و رديفهاي
پاياني است« .قافيه همآوايي ناتمامي است كه از تکرار يک يا چند صوت با توالي يکسان در پايان آخريـن واژههـاي نامکـرّر
مصاريـع يـا ابيات يک شعر و گـاه پيش از رديف ميآيد( ».حقشناس )44 :1370 ،ماياكوفسکي2قافيه را چفت و بست شعر
ميداند و ميگويد« :من هميشه لغت برجسته و مشخصي را در آخر بيت جاي ميدهم و به هر زحمت و شکل و ترتيبي كه
باشد قافيهاي برايش پيدا ميكنم» (شفيعي كدكني .)81-79 :1368 ،پس قافيه نوعي هارموني و توازن ذهني و معنوي را در شعر
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به وجود ميآورد .جنبه صوتي قافيه نتيجه تکرار هماهنگيهاي صامتها و مصوّتهاي مشترك است و جنبه معنايي آن كه در
خصوصيت كلي شعر دخيل است ،نتيجه تمام تصاويري است كه در هر بازگشتي در ذهن تثبيت ميشود( .ولک و وارن:1373 ،
)178
تنوّع قافيه در شعر فارسي مشتمل بر قافيههاي بديعي و واژگان كمقافيه است .قافيه بديعي قافيهاي است كه در آن يکي از
صناعات ادبي به كار رفته باشد و اقسام آن عبارت است از :قافيه متجانس ،اعنات ،قافية متضاد ،ردالقافيه ،معموله ،ذوقافيتين ،و
قافية مياني.
ردیف نيز جزئي از موسيقي كناري است .رديف «همگوني كاملي است كه از تکرار يک عنصر دستوري يگانه (واژه ،گروه،
بند يا جمله) با توالي يکسان و با نقشهاي صوتي ،صرفي ،نحوي و معنايي يکسان در پايان مصاريع يا ابيات يک شعر و بعد
از واژه قافيه پديد ميآيد» (حقشناس .)59 :1370 ،گونههاي رديف در شعر كالسيک و نو فارسي عبارت است از :رديف
كناري ،حاجب ،رديف آغازين و رديف مياني .تنوّع ساختاري رديف كناري در شعر نيز شامل اسم ،ضمير ،صفت ،قيد ،فعل،
حرف ،تركيب و جمله (كامل ،ناقص و شبه جمله) است .نظامي در منظومة ليلي و مجنون بخوبي از اين نوع موسيقي در شعر
بهره گرفته است؛ به ويژه استفاده از قافيههاي متجانس .نظير:
از

ياري

در

اهل

بريدم

تو

اي

يار

زه

بردي

كار

زهي

من

كار

(همان)114 :
هنر

كامي

شکسته

به

زانکه

بود

نامي

شکسته

(همان)119 :

و گاه نيز اين قافيهها متجانس نيستند و فقط در يک يا دو حرف مشتركند:
آورد

به

هم

انبوه

سپاهي

پس

پره

كشيد

كوه

تا

كوه

(همان)115 :
و آنرا كه دهان آدمي خست

نتوان

به

هزار

مرهمش

بست

مجنون شکسته دل در آن كار

نتوان

به

هزار

مرهمش

بست

(همان)120 :
(همان)120 :
اين

بود

بلندي

كالهت؟

شمشير

سپاهت؟

كشيدن

(همان)114 ،
آزرم

كرد از سر كين كميت را گرم

مجنون

چو

شنيد

بوي

صحرا همه نيزه ديد و خنجر

لشگر

(همان)114 :
و

افاق

گرفته

موج

(همان)116 :
چنانكه گفته شد ،رديف به سبب همگوني كامل يک واژه در بيت نوعي توازن واژگاني در حوزة تکرار در شعر را پديد
آورده و موجب موسيقياييتر شدن و در نتيجه برجستهسازي در زبان ادبي ميشود .اما ظاهراً نظامي به كاربرد قافيه بيش از

رديف عالقهمند بوده است؛ چنانكه بسامد قافيههاي متجانس و غير متجانس در اشعار او بسيار بيش از كاربرد رديف است .در
منظومة ليلي و مجنون نسبت كاربرد رديف به قافيه كمتر است و شامل افعال اصلي نيز ميشود:
اين خون كه ز شرح بيش بينم

در

گردن

بخت

خويش

بينم

بر

نتابم

(همان)118 :
از

تو

بندگي

سر

نتابم

سخن

روي

از

افکند

در

سرزنش

دارد

به

تو

(همان)119 :
در

نايافته

زبانش

جهانش

افکند

(همان)119 :
آن

كس

كه

دم

نهنگ

زانکه

بماند

و

ننگ

دارد

(همان)119 :
ج) موسيقي مياني

در زبان ادبي «كلمات با نخهاي متعددي از بديع لفظي و معنوي؛ يعني تناسبات لفظي و ارتباطات معنايي به هم مربوطاند»
(شميسا .)89 :1374 ،در موسيقي مياني «شاعر با موسيقي كلمات خويش ،قلمرو پهناوري از خالقيت هنري را در پيش روي
دارد و بدين اعتبار هر شاعري ،نظام آوايي خاصّ خود را داراست و هر شعر موسيقي ويژه خويش را دارد كه با ديگر بخشها
متفاوت است و حتي هر مصراع در اين چشمانداز ،نظام خاصّ خود را داراست» (خانلري .)163 :1332 ،شاعر ميتواند براي
هماهنگي و ايجاد غناي مساوي الفاظ ،واژهها را به طور صحيح در كنار هم قرار دهد .مصوّتها به ويژه مصوّت بلند در يک
مجموعه خوشآهنگتر از صامتها هستند؛ زيرا صامتها صرفاً طنيناند .پس در ابياتي كه درصد مصوّتهاي آن بيش از
صامتهاست آهنگ يا طنين بيشتري وجود دارد .امّا گونههاي فراهنجاري يا برجستهسازي در موسيقي مياني شعر به چهار
صورت :توازن آوايي ،واژگاني ،نحوي و معنايي است.
 1ـ توازن آوايي

توازن آوايي ،به تکرار منظّم و هماهنگ صامتها و مصوّتها گفته ميشود .اين تکرار گاه ميان دو واژه متوالي است و گاه
ميان تمامي واژگان در سطح مصراع يا بيت .در صنعت بديعي ،تکرار همخوانها (صامتها) و واكهها (مصوتها) همان صنعت
واجآرايي است.
تكرار همخوانها (صامتها) :صامت همخوان يا حرف بيصدا آوايي است كه به تنهايي تلفظ نميشود و به هنگام توليد (در گذر
از اندام گويايي) به مانع برخورد ميكند و در نتيجه آواي تازهاي به آن افزوده ميشود به عبارت ديگر در دانش آواشناسي،
صامت صدايي گفتاري است كه با بسته شدن كامل يا جزئي از مجراي صوتي فوقاني ايجاد ميگردد .مجراي صوتي فوقاتي به
قسمتي از مجراي صوتي گفته ميشود كه باالتر ار حنجره قرار دارد( .ابوالقاسمي)34 :1373 ،
تکرار همخوانها3يا صامتها به شکل پژواك در شعر و به ويژه در قافيه مشاهده ميشود ،كه باعث همآوايي دروني شعر
ميگردد .اشکال مختلف تکرار همخوانها در دو واژه متوالي به صورتهاي « »2VC1C 2، C1C ،1VC1C 1، C1Cاست ،كه
گاه يکسان بودن صامت پاياني واژه اوّل با صامت آغازين واژه دوم ،ميان دو واژه شکل ميگيرد .اين تکرار همخوانها در بيشتر
اشعار نظامي به چشم ميخورد؛ براي مثال در ابيات زير ،همخوان «ش» تکرار شده و شعري آهنگين پديد آورده است:
آمد

بر

نوفل

آب

در

چشم

جوشنده چو كوه آتش از خشم
alliteration

-
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(همان)121 :
و يا تکرار «غ» در اين بيت:
وز اين غوري غالمي نيز چون قند

ز غوره كرد غارت خوشهاي چند

(همان)44 :
تكرار واکهها (م صوتها) :چنانكه ميدانيم ،واكهها يا مصــوتها در زبان فارســي به دو دســته بلند و كوتاه تقســيم ميشــوند.
واكههاي بلند ،كه سه تا ه ستند و «آ ، ā /او ، ū /اي )ī /ناميده مي شوند چون با سه حرف (الف ك شيده  -واو  -يا) كه در
حقيقت براي نمايش ســه همخوان (صــامت) به كار ميروند ،نمايش داده ميشــوند ،به آنها حروف صــدادار هم ميگويند.
واكههاي كوتاه نيز سه تا هستند( .زبر (فتحه)  -زير (كسره)  -پيش ( ضمه) ناميده مي شوند كه در موارد ابهامزدايي به صورت
سه نشانه ( َـ ـ ِـ ـ ـ) به حروف اضافه ميگردند .چون در حروف الفبا نماينده ندارند در مقابل حروف (اشکال) به آنها حركات
(نشانهها) ميگويند .تکرار واكهها يا التزام حروف مصوت ( ،)assonanceنيز باعث همآوايي دروني شعر مي شود .براي مثال
تکرار مصوت كوتاه كسره در بيت زير:
برداشته

دل

ز

كار

او

بخت

درمانده پدر به كار او سخت

(همان)79 :
-2توازن واژگاني

توازن واژگاني ،گونة دوم برجستهسازي در موسيقي مياني شعر است .برجستهسازي در سطح واژگاني زبان ،يا به تعبير ديگر
«توازن واژگاني» ،با مؤلفههايي همچون «تکرار واژه» و «باهمآيي» .تکرار غالباً سخن را آراستهتر ميگرداند .و ساختار منظمي به
آن ميبخشد و موسيقي شعر را به وجود ميآورد .در شعر فارسي ،تکرار واژه موجب پديد آمدن صنايع بديعي همچون اعنات
يا التزام ،طرد و عکس ،تشابه االطراف و ...ميشود و آشکارا هنجارگريزي شاعر از زبان معيار و خودكار را ميرساند .اين نوع
در سطح تحليل واژگاني بررسي ميشود و بويژه در نوع تکرار واژه ،به دو دسته تکرار آوايي كامل (واژه) و تکرار آوايي ناقص
(واج) تقسيم ميگردد.
تكرار آوايي کامل «يک صورت زباني» :اين نوع تکرار در آغاز ،ميان و پايان هر بيت يا مصراع قرار ميگيـرد كه بعضي تکرار
آغازيـن را رديف آغازين ميگويـند و تکرار پاياني رارديف مينامند كه در موسيقي كناري دربارة آن بحث شد؛ امّا تکرار مياني
(تکرار واژگان در ميان مصراعها يا ابيات) گاه بدون فاصله است و گاه با فاصله .نوع ديگري از تکرار نيز تکرار واژه در آغاز و
پايان بيت (ردالصدر الي العجز) و در پايان و آغاز بيت ديگر (ردالعجز الي الصدر) است.
آمد سوي كعبه سينه پرجوش

چون كعبه نهاد حلقه بر گوش

(همان)78 :
در بيت زير ،تکرار واژة «گنج» در دو تركيب متفاوت آمده است؛ يک بار در نقش مضافاليه و بار دوم در نقش مضاف:
شد در رهش از بسي خزانه

آن

خانه

گنج،

گنج

خانه

(همان)79 :
و در بيتي ديگر واژة «حلقه» يک بار در معناي حقيقي آمده است و يک بار در معناي مجازي و در اضافة تشبيهي:
در

حلقه

كعبه

كن

دست

كز حلقه غم بدو توان رست

(همان)80 :
همين واژه در بيت زير ،در دو عبارت اسمي متفاوت:

گرفته

ميگفت

در

حلقه

بر

كامروز منم چو حلقه بر در

(همان)80 :
و يا تکرار ابياتي ديگر نظير:
پرورده

عشق

شد

سرشتم

بيباده

او

مباد

جامم

عشق

جز

سرنوشتم

مباد

(همان)81 :
او

بيسکه

نامم

مباد

(همان)81 :
چون آگه گشت شحنه زين حال

دزد

آبله

ز

پاي

شحنه

قتال

(همان)82 :
در

جستن

گنج

و

عزيزتر

رهي

گنج

به

ميبرد

رنج

ميبرد

بيآنکه

ز

جاني

در خانه بمان كه خان و ماني

(همان)83 :
جاني

(همان)88 :
و در جاي ديگر به صورت صنعت ردالعجز اليالصدر به كار رفته است:
در عشق چه جاي بيم تيغ است

تيغ از سر عاشقان دريغ است

(همان)91 ،
و در بيتي نيز به صورت قيد تکرار به كار رفته است:
مشغلههاي

جوش

بر

جوش

هم گوشه گرفته بود و هم گوش

(همان)82 :
تكرار کامل «چند صورت زباني» :اين نوع تکرار مشتمل است بر جناس تام و مركّب ،كه صورتهاي جناس بايد در آن از
نقشهاي نحوي متفاوتي برخوردار باشد؛ به طور مثال در بيت زير :تکرار واژة «ورق» در دو معناي «كاغذ» و «برگ گل» جناس
تام پديد آورده است:
گفت

اي

ورق

شکنج

ديده

چون

دفتر

ورق

گل

دريده

(همان)85 :
تكرار آوايي ناقص (واج) :يعني تکرار يک يا چند آوا با توالي يکسان ،اين نوع از تکرار در موسيقي مياني شامل گونههاي متفاوت
آرايههاي سجع (سجع متوازي ،مطرّف ،ترصيع ،موازنه و تسميط) و جناس (مضارع ،خط ،ناقص ،زايد ،وسط ،قلب ،اشتقاق
و )...است .در اين منظومة نظامي اين صنـايع بديعي با بسـامد بااليي به كار رفتـه است؛ كه به ذكر نمونـههايـي از آن ميپردازيم:
جناس:
جناس مرکب مقرون یا متشابه (برگریزان ،برگ ریزان)
شرط است كه وقت برگريزان

شود

خونابه

ز

برگريزان

(همان)4039 :
جناس زاید با یك حرف اضافه در اول (الزم ،مالزم)
تا

بر تو به

قطع الزم

آيد

كان

از

دگري

مالزم

آيد

(همان)244 :
جناس مطرف:
(مينو ،مينا)

در هر چمني چو چشم بينا

مينو

برنگ

كدهاي

مينا

(همان)4479 :
جناس اشتقاق:
ديوانه

دردمند

و

رنجور

و

چون ديو ز چشم آدمي دور

(همان)84 :
ترصيع:
آن ديد در اين و حسرتي خورد

وين ديد در آن و نوحهاي كرد

(همان)978 :
موازنه:
زين

سو

جهان

ظفرش

ستاند

زان

سو

كرمش

گهر

فشاند

(همان)434 :
تكرار:
ماننده

پيچ

مار

بر

پيچ

پيچيده سر

از كاله سر پيچ

(همان)2324 :
استعاره

استعارههاي به كار رفته در اين اثر نيز با وجود فراواني تکرار ،بسيار زيبا و دلنشين و دلانگيز است به گونهاي كه تکرار،
آثار وي را متوجه خطري نميكند .گاهي در ميان تصويرهاي شعري او ،تصاوير مهجوري ميبينم كه كالمش را دچار تعقيد
ميكند .از مهمترين عوامل پيچيدگي شعر او ،يکي مهجور بودن نوع تصوير است و ديگر ضعيفبودن عالقههاي مجاز و وجه
شبه و تشبيهات و استعارههاست .در اينجا به بررسي چند نمونه از انواع استعاره در اين اثر ميپردازيم.
استعاره مصرحه مجرده:

منقار

به

قلم

لعل

سفتن

دراج

زبان

به

نکته

گفتن

(همان)322 :
استعاره مصرحه مُرّشحه:

كلهيم

ديلم

دِلستان

بود

در

جمله

كيائيم

همان

بود

(همان)4208 :
استعاره مصرحه مطلقه:
وان

گنج

حصار

مهر

بسته

با خازن خود به هم نشسته

(همان)3912 :
گاهي نظامي براي يک شخص يا موضوع استعارات متنوع به كار ميبرد و تصاوير متنوعي را به صحنه ميكشد.
طاووس

بهشت

طالبان

را

در

مطلب مورد و مار بينيد

(همان)4255 :

خاتون

نيکويي

حصار

را

از

سيه

خاك

حصار

بينيد

(همان)4258 :
استعاره مكنيه:
دست بخت

در حسرت آنکه دست بختش

شاخي به در آرد از درختش

(همان)814 :
جمال عشق

بادي كه ز عاشقي اثر داشت

بُرقع

ز

جمال

عشق

برداشت

(همان)901 :
استعاره مرکب

او بي تو چو گل تو پاي در گل

او سنگ دل و تو سنگ بر دل

گيرند

ما را و تو را به باد گيرند

(همان)1307 :
او

گويد

و

خلق

ياد

(همان)1213 ،
تقابل واژگاني« :ا صطالح تقابل معنايي [ ]semantic oppositionبه هنگام بحث در بارة مفاهيم متقابل يا در ا صطالح سنتي،
معاني متضاد واژهها به كار ميرود .در معني شناسي عمداً از اصطالح تقابل [ ]oppositionبه جاي تضاد [ ]antonymاستفاده
مي شود .صورتهايي چون « سرد/گرم»« ،پير /جوان» كه در ميان صفتها قرار ميگيرند و به لحاظ كيفيت قابل درجهبندياند،
تقابل مدرج ناميده شدهاند .و تقابلهايي چون «رو شن /خاموش»« ،باز /ب سته» كه يک واژة در پي اثبات واژة ديگر ا ست تقابل
مکمل خوانده شده است( .صفوي ،ج )117-119 :1
تقابل مكمل( :ظاهر ،نهان ،صلح ،جنگ):
زن

چيست

نشانهگاه

نيرنگ

در ظاهر ،صلح و در نهان ،جنگ

(همان)2216 :
آشنا ،بيگانه:
در پيش صد آشنا كه هستي

بيگانه

چرا

همي

پرستي

(همان)1055 :
 3ـ توازن نحوی

يکي از عوامل برجستهسازي ،جابهجايي عناصر نحوي يک جمله است .صفوي در بخش «توازن نحوي» از آن به عنوان
«جانشينسازي نحوي» ياد ميكند (صفوي .)233 :1373 ،هر چند منظور وي جابهجايي نقش اكثر عناصر سازندة يک جمله
است ،ليکن ميتوان يک عنصر را به عنوان عامل برجستهسازي در نظر گرفت كه حاصل جابهجايي آن نيز نوعي تکرار است
اما عامل ياد شده در حالتهاي نحوي مختلف به كار ميرود .به تعبير ديگر توازن نحوي عبارت است از «تکرار ساخت نحوي،
همنشين معاصر همنقش ،كه به صورت جابه جايي و جانشينسازي عناصر جمله ايجاد ميشود( ».اخالقي)116-112 :1376 ،
«از شمول چنين تکرارهايي در بديع ميتوان از ،اعنات يا التزام ،طرد و عکس ،تشابهاالطراف و در يک كالم هر صنعتي كه شاعر
با تکرار واژه در ساختارهاي نحوي مختلف نوعي برجستگي ايجاد ميكند ،نام برد مثالً در بيت زير جايگاه نحوي «روضة
رضوان من» و «خاك سر كوي دوست» صفت طرد و عکس را به وجود آورده است.

روضه رضوان من خاك سر كوي دوست

خاك سر كوي دوست روضه رضوان من»

(همان)61 :
در توازن الگوي نحوي ويژگيهاي نحوي بخش دوم يا مصراع دوم ،يادآور بخش نخست است و ذهن از اين دريافت لذت
ميبرد .اين توازن نحوي نوعي قرينهسازي است كه مانند هر قرينهسازي زيباست (وحيديان كاميار .)57 :1379 ،به طور كلي
بايد گفت توازن نحوي در زبان شعري در دو وجه صورت ميگيرد:
الف) جابهجايي در محور همن شيني :يکي از مو ضوعات ساختاري زبان ،برر سي ساختارهاي محور همن شيني و جان شيني ا ست.
طرز قرارگرفتن واحدهاي زباني در ك نار يک ديگر و بر روي زنجيرة گف تار در هر زباني طبق قواعد خاص آن زبان ان جام
ميپذيرد .ر ساندن پيام ،رعايت دقيق اين قواعد را ميطلبد .سو سور قائل بـــــه دو نوع رابطة ساختاري بود كه آنها را رابطة
«همن شيني»4و رابطة «جان شيني»5ناميد .از نظر او «هر جمله از تعداد محدودي واحدهاي زباني ت شکيل شده ا ست كه در توالي
خطي قرار دارند و كنار هم نشستهاند و در رساندن معنا نقشي بيميانجي دارند ،اصل «منش خطي داللت زباني» نشان ميدهد
كه اين همنشيني واحدهاي زباني ،سازندة معناي نهايي هر گزاره است( ».احمدي.)20 :1386 ،
در رابطه همنشيني ،شاعر عناصري را در مصراع اوّل و دوم ،همنشين يک ديگر ميسازد .اين قسمت شامل صنايع لف و
نشر ،اعداد و تنسيقالصفات است .در لف و نشر عناصر هم نقش به ترتيب در كنار هم قرار ميگيرند و در اعداد نيز چند عنصر
مفرد به طور منظّم و متوالي در كنار هم قرار ميگيرند كه براي همه اين عناصر همنقش ،يک فعل يا صفت ميآورند و در
تنسيقالصفات نيز همنشيني چند صفت متوالي در نظمي خاص براي موصوف صورت ميپذيرد .در منظومة ليلي و مجنون نيز
اين نوع برجستهسازي و جابهجايي در نحو جمالت و نيز صنعتهايي همچون تنسيقالصفات ،اعداد و لف و نشر وجود دارد
نظير:
چون سوي وطن گه آمد از راه

بودش

طمع

وصال

آن

ماه

(همان)101 :
كه ساخت نحوي «متمم  +مفعول +فعل» به شکل «مفعول +فعل +متمم» آمده است.
در بيت زير هم ساخت نحوي جابهجا شده است:
زد

دست و

دريد

پيرهن

را

كاين مرده چه ميكند كفن را

(همان)73 :
در ابيات زیر هم ساخت نحوي جابهجا شده است:
را

كاين مرده چه ميكند كفن را

زد

دست و

دريد

پيرهن

گر بيند طفل تشنه در خواب

كورا به سبوي زر دهند آب

با شير به تن فرو شد اين راز

با جان به در آيد از تنم باز

(همان)73 :
(همان)75 :

Syntagmatic

-

4

Paradigmatic

-

5

(همان)78 :
نيايش

ميكرد

از

سوز

سر

تازان

شب

تيره

روز

بردمد

(همان)79 :
ب) جابهجايي در محور جان شيني :بنا بر نظر سو سور« :واحدهاي هر پيام زباني جمله يا گزاره جدا از منا سبات موجود عيني و
مح سو سي كه با يک ديگر دارند روابطي هم با واحدهاي ديگر دارند .كه اين منا سبات و روابط را جان شيني گويند» (احمدي،
.)20 :1386
در محور جانشيني با توجه به ارزش نحوي و معنايي مشترك ،هركدام از عناصر و واژهها ميتوانند جايگزين يک ديگر
شوند .اما در فرايند برجستهسازي در زبان شعري گونهاي از توازن نحوي وجود دارد كه از طريق جابهجايي عناصر جمله و
جانشيني آنها در نقش يک ديگر ايجاد ميشود ،كه در شعر فارسي شامل صناعاتي همچون «قلب» و «طرد و عکس» ميشود.
نظير:
گرفته

ميگفت

در

حلقه

بر

كامروز منم چو حلقه بر در

گيرند

ما را و تو را به باد گيرند

(همان)80 :
او

گويد

و

خلق

ياد

(همان)82 :
ج)توازن معنايي :چهارمين گونة فراهنجاري در مو سيقي مياني ،توازن معنايي ا ست .توازن معنايي حا صل تنا سبات معنايي ميان
واژگاني شعر ا ست كه در تق سيمبندي مو سيقي شعر به آن مو سيقي معنايي ميگويند و ما آن را گونهاي از مو سيقي مياني به
شــمار آورديم .صــنايعي چون :مراعاتالنظير ،تناســب ،تضــاد ،متناقضنمايي ،اســتخدام ،ايهام ،تلميح و تشــبيه بديعي ،در اين
قســمت قابل اهميت اســت .اين نوع برجســتهســازي ،به لحاظ واژگاني« ،باهمآيي»6نيز ناميده ميشــود؛ منظور از باهمآيي،
قرارگرفتن واژگاني معين در مو ضوع متن ا ست كه به يک حوزة معنايي تعلق دارند .ا صوالً شاعران اين شگرد را به دو شکل
«تنا سب معنايي» و «ت ضاد معنايي» در شعر بهكار ميبرند .نظامي نيز از اين صنعت در منظومة ليلي و مجنون فراوان ا ستفاده
كرده و ساختار شعرش را با مزين كردن آن به واژگان متناسب يا متضاد با هم از ساختار زبان خودكار جدا ساخته است.
همچنين در اين ابيات كه از اصطالحات و آالت موسيقي سخن گفته است:
در

پرده

كه

راه

بود

بسته

ميبود

چو

پرده

بر

شکسته

(همان)93 :
بر رود و رباب و ناله چنگ

يک رنگ نواي آن دو آهنگ

راندن

وز چنگ زدن ز ناي خواندن

زايشان

سخني

به

نکته

(همان)96 :
و در بيت زير هم تضاد و تناسب و البته «ايهام تناسب» را با هم آورده است:
چون شمع به زهر خنده ميزيست

شيرين خنديد و تلخ بگريست
(همان)94 :

د) توازن واجي :در اين توازن به آن دسته از تکرارهاي آوايي پرداخته ميشود كه درون يک هجا تحقق مييابند .تکرار واج ،گاه
به صورت تکرار همخوان (هم حروفي) و گاه به صورت تکرار واكهاي (همصدايي) مورد نظر است.
Collocation

-
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توازن واجی از نوع هم حروفی نظير:

خ:
(6بار) چون شمع به خنده رخ

خنديد و به زير خنده ميسوخت

برافروخت

(همان)2109 :

و همصدایی حرف( :آ)
افسانة

دو

آن

مدارا

هم

در

عالم

او

از

شد

آشکارا

(همان)4471 :
گاهي دو حرف يا سه حرف به صورت صوت يا قسمتي از كلمه در بيت تکرار ميشود و باعث ايجاد موسيقي در بيت
ميشود نظير واژه آب در بيت زير:
كشتة

هم

تشنه

يابد

آب

هم

آب

رسان

ثواب

يابد

(همان)1669 :
ايهام
ايهام صنعتي است كه بر روي محور همنشيني امکان تحقق مييابد .نکتهاي كه قابل توجه است ،اين است كه در ابهام
واژگاني صرف «انتخاب» واژهاي چند معنايي يا چند واژه همآوا ـ هم نويسه ،به بروز «ايهام» منجر نميشود ،بلکه شرايط
همنشيني واژه درون جمله بايد به شکلي باشد كه در ايجاد ايهام دخالت كند( .صفوي« )135-132 :1375 ،رابرت فراست ،از
نظريهپردازان نقد نو ،در باره ابهام و ايهام در شعر چنين مينويسد« :شعر آن است كه چيزي بگويند و تو چيز ديگر بفهمي».
(شميسا( ،س) )384 :1376
نمونههایی از انواع ایهام در این اثر
ـ ايهام تبادر
كوچک

دهني

بزرگ

سايه

چون

تنگ

شکر

فراخ

مايه

(همان)866 :
كاربرد تنگ به معني كيسه يا ظرف و شکل ظاهري آن كه واژه تَنگ را به ذهن متبادر ميكند وبا كلمه فراخ ايجاد تناسب
و تضاد ميكند.
ـ ايهام تضاد
چون صبح به مهر بينظير است

چون مهر به كينه شيرگير است

(همان)462 :
كاربرد واژه مهر به معني خورشيد و معناي دوم آن كه با واژه كين در تقابل و تضاد است.
ـ ايهام ترجمه
در

مهر

چو

آفتاب

ظاهر

در

كينه

چو

روزگار

قاهر

(همان)461 :
(واژه مهر به معني محبت به كار رفته است ولي در معناي دوم نام ديگر آفتاب نيز هست).
يا

شکل

عطارد

از

كمانش

تيري است كه زد بر آسمانش

(همان)2682 :،

و در اين بيت واژه تيبه در معني لغوي خود يعني آلت جنگ استفاده شده است و در معني دوم ،ترجمهاي است از كلمة
عطارد.
ـ ايهام مجرد
شب چون قصب سياه پوشيد

قصب

خورشيد

ز

پوشيد

ماه

(همان)1917 :
که از فعل (پوشيد) دو معنی حاصل میشود:
 بر تن کرد. پنهان کردـ ايهام ترادف
گستاخترم

خود

به

رها

كن

با

خاطر

آشنا

خويشم

كن

(همان)3444 :
ابهام
بايد به اين نکته توجه داشت كه ابهام برخالف ايهام معموالً در خارج از بافت درون زباني و برون زباني مطرح ميشود و
درون بافت كاربردياش رفع مي گردد .بنابراين ابهام صرفاً به لحاظ نظري قابل بحث است و از آنجا كه ميتواند باعث اختالل
در ايجاد ارتباط شود ،از سوي گوينده يا شنونده رفع ميگردد .در حالي كه در ايهام ،خالق يک اثر ادبي به عمد شرايطي را پديد
ميآورد كه خواننده به هنگام مواجعه با داللت چند گانه (چند معنايي) نتواند از متن رفع ابهام كند( .صفوي)211-210 :1383 ،
نظير:
روزي تو و من چراغ دل ريش

زان به نبود كه ميرمت پيش

دست

بشکست

(همان)2286 :
بودم

گل

آبدار

در

باد

و

آمد

برگهاش

(همان)4210 :
آنجا كه دهي ز لطف يک تاب

زر گردد خاك و دُر شود آب

(همان)56 :
(در مصراع دوم ميتوان مسنداليه و مسندها را جايگزين يک ديگر كرد).
اين عود كه چوب بيشة تست

مشکن

كه

هالك

تيشه

تست

(همان)2959 :
(كلمه (هالك) را ميتوان هم صفت فاعلي (هالككننده) و هم صفت مفعولي (هالك شده) در نظر گرفت).
تشخيص
جانبخشي كه گاه به نامهايي چون آدمنمايي ،جاندارانگاري ،تشخيص و در زبان فرنگ ( )Personitïcationخوانده شده
است به آرايهاي اطالق ميشود كه موجود بيجاني به صفات و ويژگيهاي جاندار اسناد داده شود كه در اين صورت نوعي
پيوند با استعاره مکنيه نيز پيدا ميكند.
چون

توبه

ز

عشق

ميسگاليد

عشق آمد و گوش توبه ماليد

(همان)2400 :

حسآميزی
حسآميزي به دو مفهوم قابل تفسير است:
آميزش دو حس مختلف با هم ،مثالً حس شنوايي و بويايي ،حس بينايي و شنوايي ،حس بويايي و بينايي( .شفيعي كدكني،
)309 :1376
گاه حسآميزي و تصوير پارادوكس با هم ميآيد و درجه ابهام را فزوني ميبخشد.
تعريف ديگر حسآميزي اين است كه شاعر براي اينکه مضمون خود را بيشتر به ذهن خواننده نزديک كند و در توصيف
آن مبالغه نمايد ،آن را تجسم و تجسد ميبخشد و به زبان ديگر با حس ميآميزد ،محسوس ميكند و صفات محسوس را براي
امري معقول يا انتزاعي ميآورد.
بوي آزرم
مجنون

چو

شنيد

بوي

آزرم

كرد از سر كين كميت را گرم

(همان)1747 :
خنده شيرین و گریه تلخ
چون شمع به زهر هنده ميزيست

شيرين خنديد و تلخ بگريست

(همان)1406 :
به اين ترتيب ،صنايعي از قبيل استعاره ،مجاز ،تشخيص ،پارادوكس و جز آن كه به صورت سنتي در چهارچوب بديع معنوي
و بيان مطرح ميشوند بيشتر در چهارچوب هنجارگريزي معنايي قابل بررسياند.

نتيجه
يکي از ويژگي هاي اصلي ادب غنايي ،استفاده شاعر از صور خيال است؛ چرا كه شعر با پرداختن تشبيهها ،استعارهها و
كنايههاي بديع ميتواند به راحتي ،بازگوكننده آالم دروني خويش باشد؛ از سوي ديگر اين كاربرد زبان از زبان ،به مثابة تمهيداتي
است كه شاعر بدان وسيله زبان خود را از زبان خودكار جدا ميسازد و درحقيقت به متن خويش «ادبيّت» ميبخشد .از اين رو
ميتوان بررسي اين امکانات زباني در شعر يا نثر را نوعي تحليل فرماليستي (شکلگرايانه) تلقي كنيم و از طريق ساختار متن به
محتواي آن دست يابيم .در منظومة «ليلي و مجنون» ،مضامين گوناگون ادبيات غنايي در قالب تعبيرات بديع و تازه بسيار گسترده
است .مضامين مخيل و تصويرهاي دلنشين و گاه تفکر برانگيز و تركيبسازي از ويژگيهاي زبان نظامي است و اين امر در اين
منظومه با برخورداري از واژهها و تركيبهاي نو بسيار مشهود است .با عنايت به بررسي پژوهش حاضر ميتوان اينگونه اظهار
داشت كه كاربرد عناصر موسيقايي در كالم چه در مرتبة انتخاب باشد و چه در مرتبة نوآوري هنجارگريزانه و چه در همه شؤون
زباني ،از جمله دستگاه آوايي ،عناصر و الگوهاي واژگاني ،روابط نحوي ،ساختار سخن ،ساختِ بالغي و عرصة فنـون شـعري،
در ايجاد سبکي نوين سهم بسزايي دارند و در واقع ،همين جلوههاي سبکي است كه به آثار شاعرانه تنوّع بيحد و حصر
ميبخشد و آنها را با الوان و صوّر بيشمار به نمايش ميگذارد.
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