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شاعران برای آفریدن مضامی ژرف و آراسـت کـالم خـویش از روشهـای گونـاگوني بهـره
بردهاند و سخ شناسان و نقّادان نیز کوشیدهاند که اسبان و ساز و کار ای شیوههـا را بیابنـد و
به رایشان قواعدی وضع نمایند .یکي از شیوههای آراست کالم ،استفاده از سـاختهـای مقـارن
نحوی (تکرار نحوی) است که با نظر به وجه هنری زبـان خلـق مـيشـود و مـيتـوان بـرای آن
کارکردهایي مختل ،قائل شد .تکرار الگوی نحوی ،مقولهای اسـت کـه بـه فـرم و سـاختار شـعر
مربوط است؛ از ای رو ،راز زیبایي و غنای موسیقایي بسیاری از ابیـات خاقـاني را بایـد در فـرم
شعر او جستجو کرد .خاقاني با چیرگي بيبدیل و شگفت انگیزی کـه در حـوزۀ زبـان و واژگـان
دارد ،به شیوهای بسیار هنرمندانه و با بسامدی باال ،برای آفـرینش مضـامی و آرایـش مظـاهر
سخ خویش ،از ساختهای مقارن نحوی بهره برده است .گفتني است که هماهنگي بسیاری
از ای شیوهها با مفهوم و معنای کلّي بیت ،در خـور توجّـه اسـت .ایـ مقالـه بـر آن اسـت تـا
کارکردهای تکرار نحوی در قصاید خاقاني را از حی زیبایيآفریني و معنایي مورد بررسـي قـرار
دهد و شیوههای ظهور آنها را باز نماید؛ شگردی که از ویژگيهای بارز سبکي شعر خاقـاني بـه
شمار ميآید.
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هر یک از شاعران بزر زبان فارسي از جهتي شهرت یافتـهانـد؛ بـرای نمونـه ،فرّخـي و
سعدی به شیوۀ سهل و ممتنع ،انوری در شیوۀ دیالو و قلعههای زیبـا ،مولـوی در غـزل و
مثنوی عارفانه ،نظامي در داستانسرایي و توصـی ،،ابـ یمـی در قلعـهسـرایي و خاقـاني در
سرودن قصاید مصنوع و پُرصالبت .با پذیرش اینکه در اغلب قصاید خاقـاني تصـنّع و دشـواری
وجود دارد ،باید اذعان کرد در همـی قصـاید ،چنـان آفـرینشهـای شـاعرانه ،پـردازشهـای
هنرمندانه و ظرای ،گوناگون هنری دیده ميشود که چیرگي خاقاني را در سرودن شعر آراسـته
آشکار مي کند .تسلّط ای شاعر بر زبان ،سـهم بسـزایي در هنرمنـدی و خالّقیـت ادبـي او دارد.
بدیهي است هر شاعری که بر عنصر زبان تسلّط بیشتری داشته باشد و بـا دیـد عمیـقتـری بـه
پدیدهها و روابط آنها بنگرد ،امکانات و ابزار متنوّع و فراوانتری برای بیان افکار و احساسات خود
در اختیار دارد و در خلق اشعاری با جوهرۀ ادبي غني ،موفّقتر خواهد بود .خاقاني نیز در شـمار
ای دسته از شاعران است و ژرف نگری او به روابط ظری ،و باریک میان اجزاء و عناصر زبان کـه
زاییدۀ تخیّل شاعرانة اوست ،حیرتانگیز است .به دیگر سخ  ،آنچه باع شده است خاقاني را
هنرمندتر از بسیاری شاعران ببینیم ،عالوه بر آگاهي و دانش گستردۀ او در علوم رای روزگـار،
چیرگي فوقالعادۀ وی بر زبان و واژگان و درنگ و باریکبیني او در ساختار و فرم زبان است که
ای امر موسیقي دروني ،بیروني و معنوی زیبایي را در سرودههای ای شاعر توانمند به وجـود
آورده است .در واقع« ،چیرگي خاقاني بر سخ پارسي او را توانایي آن داده است کـه واژههـا را
در کاربردها و کالبدهای نو به کار بگیرد و هر زمان که نیـاز بـوده اسـت ،واژههـا و ترکیبـات نـو
بیافریند .او توانسته بدی سان بیشتری بهرهها را از کارآیيها و توانایيهای زبان پارسـي ببـرد و
به یاری ترفندها و شگردهای هنری ،پیوندهایي بسیار نغز و نازک و نهان در میـان سـرودههـای
خویش پدید آورد» (کزّازی.)8 :6871 ،
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مقدّمه

از نتای توجّـه خاقـاني بـه فـرم شـعری ،آفـرینش سـاختهـای مقـارن نحـوی و برقـراری
قرینه سازی و توازن در دو مصرع بیت است .عنصر تقـارن ( )Symmetryدر ادبیـات کالسـیک
فارسي به وفور به کار رفته است ،امّا ذه قرینهگـرای خاقـاني ایـ ویژگـي را بسـیار بیشـتر از
دیگران برجسته کرده است و سخ خویش را بر بنیاد قرینهسازی پي ریخته است .هنگام تکرار
ساختهای نحوی ،آنچه زیبایي و دلانگیزی را در شعر ميآفریند ،موسیقي و آهنگي است که
گوش و جان شنونده را مينوازد ،بهویژه هنگامي که ای موسیقي در کنار پیوند هنری واژگان،
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صورت و معنای شعر را در هم ميتند ،ميتوان رستاخیز واژهها را دریافـت و از خوانـدن شـعر
لذّت بیشتری برد.
نکته ای است که توجّه به فرم از سوی شاعر گاه باع ميشود که مفهوم نزد او کماهمیّـت
شود ،در حالي که خاقاني نه تنها مفهوم را فدای فرم و سـاخت نکـرده ،بلکـه بـه نحـوی بسـیار
هنرمندانه ،فرم و تکرار نحوی جمالت را دستمایة آفـرینش مفـاهیم و مضـامی تـازه قـرار داده
است .هدف خاقاني از کاربرد اینگونه توازن نحوی ،جلب توجّه شنونده ،تأکید و حک کردن معنا
و مفهوم مورد نظر در ذه مخاطب و در یک کالم ،استفاده از شکل ( )formبرای القای محتـوا
( )contentو فحوای پیام مورد نظر بوده است.

با وجود توجّه فراوان شعرای کالسیک ما به سـاختهـای مقـارن نحـوی ،ایـ آرایـه بـرای
بدیعیان شناخته شده نبود و در کتانهای بدیع از جمله فنون بالغت و صناعات ادبـي همـایي،
زیباشناسيسخ فارسي کزّازی و نگاهي تازه به بدیع شمیسـا بـه آن تـوجّهي مسـتقلّ و کامـل
نشده است .آنها تنها برخي از انواع آن را که برجستگي آشکارتری دارند ،شناسـایي و نامگـذاری
کرده اند؛ مثالً تکرار نحوی با سجعهای متوازی را «ترصیع» ،تکرار نحوی با سجعهای متوازن را
«موازنه» و «مماثله» و تکرار نحوی با سجعهای متّضاد را «مقابلـه» نامیـدهانـد .از آنجـا کـه در
ساختهای مقارن نحوی ،واژهها و سازههایي قرینهوار در برابر یکدیگر مينشینند ،ميتوان بـرای
هماهنگي نامها ،تکرار نحوی را «مقارنه» نامید .در کتان بدیع از دیدگاه زیباشناسي بـه صـورت
مستقل به مبح تکرار نحوی پرداخته شده است .در ایـ کتـان مـيخـوانیم« :تکـرار الگـوی
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اگرچه درک اسرار زیبایي و دشواری شعر سخنور توانای شـروان ،همچـون سـخ او قـدری
دشوار است ،بررسي و کش ،زوایای پنهان و ظرای ،هنری قصاید ای شاعر بزر ميتواند مـا را
با گوشههایي از رموز موفّقیت او در عرصة سخنوری آشنا کند .برای نیل به ای مقصود ،شناخت
تمامي روش ها و ابزارهایي که خاقاني در پیکره و فرم شعرش از آنها سود بـرده اسـت ،ضـروری
مينماید .از ای رو ،نگارندگان بر آن شدند تا در ای جُستار ،یکي از مشخّصههای بـارز سـبکي
قصاید خاقاني را که استفادۀ هنرمندانه از ساختهای مقارن نحوی در سلحي گسترده است ،به
روش توصیفي ـ تحلیلي واکاوی کنند و کارکردهای زیباشناسي و معنایي آن را بازنمایند .شایان
ذکر است ،دامنة کارکردهای ساختهای مقارن نحوی بسیار گسترده است و اینگونه سـاختهـا
مي توانند وجوه دیگری نیز داشته باشند ،امّا آنچه در جریان بررسي قصاید خاقاني از ایـ منظـر
حاصل شد ،جلوههایي است که در ادامه به آنها پرداخته ميشود.

نحوی ،ترفندی است که علمای بدیع مـا بـه آن تـوجّهي نداشـته انـد و حـال آنکـه برجسـته و
زیباست ...در تکرار الگوی نحوی ،چون ویژگيهای نحوی بخش یـا مصـرع دوم ،اوّلـي را تـداعي
ميکند ،ذه از ای دریافت لذّت ميبرد .تکرار نحوی ،قرینـهسـازی نحـوی اسـت و ماننـد هـر
قرینه سازی دیگری زیباست .عالوه بر ای  ،تکـرار بـا تأکیـد همـراه اسـت( ».وحیـدیان کامیـار،
97 :6833ـ .)91نویسندۀ کتان هنر سخ آرایي به جای تکرار نحوی ،اصلالح برابرنهاده را بـه
کار مي برد و از ای موضوع ،ذیل مبح چینشآرایي سخ به میان ميآورد .در ای کتان آمده
است« :اینگونه چینش آرایي چنانکه از نامش پیداست ،بر دو یا چند زمینـه ،یعنـي دو یـا چنـد
گروهه یا عبارت یا نیم مصرع یا مصرع یا بند که قرینة یکدیگرند ،اسـتوار اسـت ...در ایـ گونـه
ابیات ،همه یا بیشتر واژههای مصرع دوم به ترتیب در برابر واژههای مصرع نخست نشسـتهانـد و
با ای برابرنشیني ،نغمه و نوایي خوش و حال و هوایي دلپذیر به سخ بخشـیدهانـد .ایـ گونـه
برابرنشیني واژههای دو یا چند قرینه را برابر نهـادگي یـا چیـنشآرایـي برابرنهـاده مـينـامیم»
(راستگو638 :6838 ،ـ .)638ذوالفقاری نیز در مقاله ای بـه بررسـي تقـارنهـا و تناسـبهـا در
گلستان سعدی پرداخته است .در ای پژوهش انواع تقارن شامل تقارن در نـام بـانهـا ،سـاخت
حکایتها ،تقارنهای لفظي و معنوی ،تقارن در شخصیّتپردازی ،آرایههای متقارن چون عکس،
تضاد ،قلب و تشبیه واکاوی شده است .ایشان در ای مقاله به ای نتیجه رسیده است که سعدی
از انواع تقارن در سلوح زباني ،مضموني ،داستاني و سبکي بهره ميگیرد ،بيآنکه ای تقـارنهـا
به تکلّ ،بینجامد .توجّه سعدی به سجعپردازی و آهنگ کالم نیز بي ارتباط با ذه قرینهسـاز و
قرینهپرداز وی نیست .ای تناسبسازی و تقارناندیشيهای سعدی سخ او را شفّاف ،منلقي و
آموزشي ميسازد (ر.ک؛ ذوالفقاری.)66 :6831 ،
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همانطور که گذشت ،هرچند پژوهشگران به ساختهای مقارن نحوی اشارهای کردهاند و به
معرّفي برخي از وجوه آن پرداخته اند ،امّا سخنان ناگفتة فراواني دربارۀ کارکردهای ای ساختها
باقي مانده است .از ای رو ،مقالة حاضر به بررسي کارکردهای زیباشناسي و معنایي ساختهـای
مقارن نحو ی در قصاید خاقاني پرداخته است تـا از ایـ طریـق ،گـامي راهگشـا در ایـ زمینـه
برداشته باشد.

ساختهای مقارن نحوی (تکرار الگوی نحوی)
انسان تمایل زیادی به تکرار دارد و تکرار در بسیاری از امور زندگي او ساری و جاری اسـت.
آدمي به طور ناخودآگاه به جانب امور تکراری متمایل ميشود و از اعمال ناآشـنا ،تـازه و بیگانـه
ميهراسد .در واقع « ،بنیاد جهان و حیات انسان همواره بر تنوّع و تکرار اسـت؛ از تـپش قلـب و
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ضربان نبض تا شدآیند شب و روز و توالي فصول ،و در نسبت خاصّي از ایـ تنـوّع تکرارهاسـت
که موسیقي خویش را بازميیابد؛ یعني نظام احس به تعبیر نویسندگان رسایل اخـوان الصّـفا»
(شفیعيکدکني .)868 :6813 ،میرچا الیاده در اسلورۀ بازگشت جاودانه ،تمایل انسان بـه امـور
تکراری را چنی بیان ميکند« :مردم بسیاری از کارها را تکرار ميکننـد ،بـرای اینکـه در آغـاز
ایزدان ،نیاکان و یالن آنها را تقدیس کردهاند .آنچه او اینک انجام ميدهد ،قـبالً انجـام دادهانـد.
سرتاسر زندگي او تکرار وقفهناپذیر اعمالي است که دیگران آغاز کردهاند .اعمال آدمي نیـز فقـط
به میزاني که کرداری آغازی را تکرار ميکند ،از اعتبار و واقعیّت برخوردار مـيشـوند» (الیـاده،
 .)66 :6833هِگِل نیز با قاطع یّت تمام ادّعا کرده است که چیزها در گیتي همواره خود را تکـرار
ميکنند و در زیر آسمان کبود هیچ چیز تازهای وجود ندارد (ر.ک؛ همان.)81:
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ایجاد ساختهای مقارن نحوی اگرچه به فرمول ساخت موازنه و ترصیع بسیار نزدیک است،
امّا تعریفي مستقل برای خود دارد و در واقع ،آرایههایي چون موازنه و ترصیع جـزء کارکردهـای
تکرار نحوی محسون مي گردند .موازنه ،مماثله و ترصیع بر اساس روابط موسیقایي و نوع سـجع
واژگاني که در دو مصرع بیت قرینة یکدیگر تلقّي ميشوند ،به وجود ميآیند ،در حالي که تکـرار
الگوی نحوی بر اساس یکساني نقش نحوی قرینهها خلـق مـيگـردد .بـه دیگـر سـخ  ،اسـاس
ساختهای مقارن نحوی ،قرینه سازی نحوی است و مالک آن ،ارزش و نقش یکسان قرینهها بـه
لحا نحوی ميباشد .در تکرار الگوی نحوی ،دو مصرع بیت با یکدیگر در توازن قرار مـيگیرنـد،
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تکرار ،شگردی زباني است که در زبان روزمرّه نیز کاربرد فراوان دارد .ای شـگرد بـه عنـوان
ذات و سرچشمة زیبایي در خلق شعر و هنر نقشـي عمـده دارد و الزم اسـت کـه بیشـتر مـورد
عنایت اربان هنر و ادبیّات قرار گیرد .تکرار در شعر فارسي گونههـای متنـوّعي دارد و مـيتـوان
گفت اساس شکلگیری بسیاری از آرایههای لفظي بدیعي است .در واقع ،ميتوان گفـت «تکـرار
در زیباشناسي هنر از مسائل مهمّ و اساسي است ...صدای غیر موسیقایي و نامنظّم را کـه در آن
تناون و تکرار نیست ،باع شکنجة روح ميدانند .انواع تکرار چه در قدیم و چه در شعر نو دیده
مي شود و اصوالً تکرار را باید یکي از مختصّات سبک ادبي قلمداد کـرد» (شمیسـا.)36 :6838 ،
تکرار ،چه در سلح صامت ،مصوّت ،هجا و واژه باشد ،چه در سلح عبارت و جمله ،موجـد انـواع
صنایع آرایندۀ کالم ميگردد .در ای میان ،اساس ساختهای مقارن نحوی بر تـوازن و یکسـاني
الگوی نحوی بی دو جمله است .به دیگر بیان« ،ساخت های متوازی نحوی نیز نوعي تکـرار بـه
حسان مي آیند که در سلح آرایش دستوری عناصر سازندۀ جمله حادث مـيشـود و بـه انـدازۀ
تکرار آوایي و یا تکرار در سلح واژگان ،عیني نیست .بـه همـی دلیـل ،از سـاختهـای مـوازی
نحوی به عنوان تکرار پنهان یاد ميشود» (علیزاده.)886 :6838 ،
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به نحوی که شاعر با شیوههای گوناگون لفظي و با استفاده از واژهها ،میان پارهها و مصـرعهـای
بیت توازني دلنشی ایجاد ميکند و «توازن ،فهم و درک و دریافت و داشت یک شمّ و بصـیرت
برای ساخت و پیدایي انواعِ حالتها و آهنگهای موسیقایي در پارهها و اجزای جمله اسـت کـه
در نهایت تعادل معنوی ،موسیقایي و لفظي در کالم پدیـدار گـردد . ...در ایجـاد تـوازن کالمـي،
نخستی شرط ،خوشآوایي واژهها و ترکیبات و نظاممندی ظری ،و عمیقِ موسیقایي جملـه ،در
ارتباط با پارههای خویش است» (محبّتي633 :6831 ،ـ.)638
نکتة قابل ذکر ای است که کاربرد ساختهای مقارن نحوی مختصّ شعر نیست و در متـون
نثر ادبي ،مانند آثار خواجه عبداهلل انصاری ،کلیله و دمنه ،مقامات حمیدی ،گلستان سـعدی و ...
نیز که از سجع بهره ميبرند و به شعر تشبّه ميکنند ،ميتوان ساختهای نحوی تکـراری را بـه
میزان فراواني مشاهده کرد ،چنانکه در ای نمونهها ميبینیم:
اگر

گوییم،

تو

ثنای

گوییم و

اگر جوییم ،رضای تو جوییم
(شریعت.)87 :6816،
بارانِ
خوانِ

رحمتِ بيحسابش
نعمـتِ

همهرا

رسیده و

بيدریغش همهجا کشیده
(سعدی.)36 :6836،

بخشایندهای که

تـارِ

سدّ

عصمت

دوستان کـــرد،

جـــبـّـاری که

نیشِ پـــشــه را تیـغ

قـهــر

دشمنـان گردانید
(منشي.)8 :6833،

چون اوقات

عنکبوت

را

محسون به اجـل مضرون

ایــّـام معدود

رسید و

به شـب مـوعـود کشید...
(حمیدی.)637 :6886،

تأمّلي بر جنبههای زیباشناختي و معنایي ساختهای مقارن...
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ساختهای مقارن نحوی در قصاید خاقانی
همانطور که گفته شد ،تسلّط خاقاني بر زبان خیرهکننده است و همی امر باع شـده کـه
کاربرد آرایه های لفظي در قصاید او درخشش و جلوۀ خاصّي یابد .یکي از ایـ آرایـههـا کـه بـر
اساس قرینهسازی نقشهای نحوی پایهریزی شده ،تکرار الگوی نحوی ميباشد کـه از دو منظـر
زیباشناختي و معنایي قابل بررسي است.

3ـ زیباشناسی

اغلب بدیعیان موازنه و مماثله را یکي ميپندارند و برای آنها تعری ،واحدی ارائه مـيدهنـد.
همایي در تعری ،موازنه و مماثله ميگوید« :آنچنان است که در قرینههای نظم یا نثر ،از اوّل تا
آخر ،کلماتي بیاورند که هر کدام با قرینة خود در وزن یکـي و در حـرف روی مختلـ ،باشـند»
(همایي .)33 :6838 ،چنانکه از تعری ،فوق برميآید ،همایي موازنه یا مماثله را تقابـل اسـجاع
متوازن ميداند .کزّازی نیز در کتان زیباشناسي سخ پارسي هموزن بودن واژهها در دو مصـرع
یک بیت را موازنه نام نهاده است (ر.ک؛ کزّازی ،)38 :6836،امّا نویسندۀ کتان نگـاهي تـازه بـه
بدیع ،بی موازنه و مماثله تفاوت قائل است و معتقد است که اگر واژههای دو مصرع یـا دو پـارۀ
قرینه شده از اسجاع متوازن تشکیل یافته باشند ،بیت دارای مماثله است ،ولي اگـر واژههـای دو
مصرع ،ترکیبي از اسجاع متوازی و متوازن یا حتّي گاهي ملرّف باشند ،بیت دارای موازنه اسـت

متنژپوهی ادبی

3ـ )3مماثله
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خاقاني برای آفرینش زیبایي و پیراست کالم خویش ،از ساختهای مقارن نحوی بهرههـای
هنرمندانه ای برده تا آنجا که کاربرد هنری و خالّقانة اینگونه ساختهای نحوی ،زیبایي مضاعفي
به اشعار و ابیات او بخشیده است .خاقاني با استفاده از ساخت های تکراری نحـوی بـه آفـرینش
آرایههایي چون ارسال المثل ،موازنه ،مماثله ،مقابله ،ترصیع و ازدواج نائل آمـده اسـت .از بیسـت
قصیده که به طور اتّفاقي و از بخشهای مختل ،دیوان خاقـاني بـه دسـت آوردیـم ،در مجمـوع
 6869بیت حاصل شـد کـه در ایـ میـان 633 ،بیـت دارای تکـرار نحـوی هسـتند .در میـان
آرایههای لفظي ،موازنه و ارسال المثل در قالب تکرار نحوی باالتری بسامد را دارند ،تا آنجـا کـه
مي توان اذعان کرد ،خلق ای دو آرایه با کمک ساختهای مقارن نحـوی ،از مختصّـههـای بـارز
سبک قصاید خاقاني است .همان طور که پیشتر گفتیم ،تکرار الگوی نحوی در خلـق آرایـههـای
لفظي ،نقش و جایگاه بسزایي دارد که در ادامة ای جستار به بررسي و تبیی آن ميپردازیم.
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(ر.ک؛ شمیسا .)33 :6838،با توجّه به تعری ،شمیسا ،ما نیز برای تقسیمبندی دقیقتر ،موازنه و
مماثله را جداگانه بررسي کردهایم.
در قصاید خاقاني ،استفاده از مماثله بسامد باالیي دارد و شاعر در ضم آن از دیگـر صـنایع
ادبي و فنون بیاني نیز بهره ميگیرد .از میان  633بیتي که بر اساس ساختهای مقـارن نحـوی
پایهریزی شدهاند 88 ،بیت دارای آرایة مماثله بود؛ مانند:
«مـ قـری گن و اینـان خــاکبیزان هـوس

مـ چــراغ عقـل و اینــان روزکــوران هــوا

جـرعه خـوار ساغــر فــکر مــنند از تشـنگي

ریــزه چـیـ سفـرۀ راز مـنند از نـــاشتـــا»
(خاقاني.)67 :6897 ،
خاطر آبست مـ نور عقل اسـت از صفـا»
(همان.)63:
منگر مَـه نخشب چــو بـود ماه جـهانتان»
(همان.)97:
تنگ است دلم چون ده کـوزۀ سـیمان»
(همــان.)91:

«به دست شرع ،لَبسِ طبـع مـيدَر گـر خردمنـدی

به آن عقل ،حیضِ نفس ميشوی ار مسلماني»

شمارۀ  ،96سال ،63بهار 6868

«نکتة دوشیزۀ م حِرزِ روح است از صفت
«مـگزیـ درِ دونـان چـو بـود صـدر قناعـت

متنژپوهی ادبی،

«گــرم است دمم چــون نفس کورۀ آهـ

(همان.)368 :

7ـ )3موازنه
کاربرد موازنه ،هم ساخت شعر را برای شـاعر آسـان مـيکنـد و هـم موجـب التـذاذ بیشـتر
خواننده از خواندن شعر ميشود« :یکي از ابزارهای ساخت شعر در سـبک خراسـاني اسـتفاده از
موازنه است .موازنه شیوۀ همة شعرای سبک خراساني بوده اسـت و از قـدما ،مسعودسـعد بـدان
توجّه بسیار داشته است و از مختصّات شعر او ،بسامد باالی موازنه است» (شمیسـا.)78 :6838،
در قصاید خاقاني از لحا بسامد ،کاربرد موازنه از مماثله بیشـتر اسـت .در میـان ابیـاتي کـه در
قالب ساختهای مقارن نحوی ارائه شدهاند 38 ،بیت دارای آرایة لفظي موازنه بود:
«همّت به سـرم کـرد کـه جـاه آمـد مپـذیر
«چو همّت آمـد هـر هشـت داده بِـه جنّـت

عزلت به دلم گفـت کـه فقـر آمـد دریـان»
(خاقاني.)97 :6897،
چو وامق آمـد هـر هفـت کـرده بِـه عـذرا»
(همان.)68:

تأمّلي بر جنبههای زیباشناختي و معنایي ساختهای مقارن...
«آمــــد پــــي متـابـــعتش کــــوه در رَوَش
«گفته نـــود هــزار اشـارت بـه یـک نَفَـس
«کُحلي چرخ از سحان ،گشت مسلسل به شـکل
«هوا خفته است و بستر کرده از پهلوی نومیدی

686

رفــت از پــي مشایعتش سـنگ بـر هــوا»
(همان.)9:
بشنوده صد هـزار اجــابت بـه یـک دعــا»
(همان.)1:
عــودی خاک از نبات ،گشت مهلهل به تــان»
(همان.)38:
خِرَد مست است و بالی کرده از زانوی نـاداني»
(همان.)366:

«هـم عیب را بـه عـالم اشـرار پـردهپـوش
«نکــهـت حــوراست یا هــوای صفاهـان
«گـــشــایــــم راز الهــوت از تـــفـــــرّد

«مصــباحمم امـــــــام اکـــمـــــل

هـم غیب را زِ عـالــم اسـرار تـرجــمان»
(خاقاني.)868 :6897،
جـبهتِ جـــوزاست یـا لقـای صفاهــان»
(همان.)898:
نــمــایــم سـاز نــاســـوت از هیـــوال»
(همان.)81:
مــفـتــــاحِ هِـــمَـــم هــمــام اکـرم»
(همان)871:

از آنجا که در ترصیع باید بیشتر کلمات دو مصرع ،در وزن و حرف روی با یکدیگر هماهنـگ
باشند و بیت بر اساس اسجاع متوازی بنا گردد ،غالباً ای آرایه تکلّـ ،و سـنگیني فراوانـي را بـر
شاعر تحمیل ميکند .از ای رو ،خاقاني از ترصیع به صورت گسترده اسـتفاده نکـرده اسـت و از
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صاحب حدائقالسّحر در تعری ،ترصیع مينویسد« :در ابوان بالغت ای صنعت چنان بُوَد که
دبیر یا شاعر بخشهای سخ را خانه خانه کند و هر لفظي را در برابر لفظي آورد کـه بـه وزن و
حرف روی متّفق باشد» (وطواط .)188 :6818 ،بنا بر ای تعری ،،ترصیع ،تقابل اسجاع متـوازی
است .ترصیع یکي از کارآمدتری و زیباتری ترفندهای بدیعي است و چون از ظرفیّتهای زباني
کالم به خوبي بهره ميگیرد ،ميتواند تأثیر آن را بر مخاطب بیشتر کند .ترصیع عالوه بر تقـارن،
توازن و تناسب ،به نوعي ترکیب زباني و نظام کالمي نیز دست ميیابد و به گونة ارکستری است
که چند آوای مختل ،را هماهنگ ساخته مينـوازد (ر.ک؛ محبّتـي .)79 :6831،ترصـیع از نظـر
موسیقایي کالم را بسیار قوی ميکند و در قرآن مجید نیز فراوان به کار رفته است:

متنژپوهی ادبی

1ـ )3ترصیع
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مجموع  633بیت به دست آمده که دارای تکرار الگوی نحویند ،فقط چهار بیت فـوق بـه آرایـة
ترصیع مزیّ شدهاند ،امّا همچنانکه در شواهد دیده شد ،در ابیاتي که ساختهای مقارن نحوی
باع خلق ترصیع شده است ،تسلّط و احاطة خاقاني بر زبان ،مانع از ضع ،معنـایي بیـت شـده
است.

«مقابله آن است که کلمات متّضاد مقابل یکدیگر قرار گیرند ...وجه افتراق مقابله با تضـاد در
نحوۀ قرار گرفت آنها در شعر است .بدی معني که در تقابل ،کلمات متّضاد ،قرینهوار ،روبـهروی
هم قرار ميگیرند» (فشارکي63 :6837،ـ .)68به عبارت دیگر ،هرگاه سازههـای تشـکیلدهنـدۀ
ساختهای نحوی تکراری که با یکدیگر قرینه شدهاند ،با هم در تضاد باشند ،آرایة مقابلـه خلـق
ميگردد« :تضاد از مسائل مهمّ و اساسي ادبیّات است و در بسیاری از آثار بـزر و فـاخر ادبـي،
مدار بر تضادّ قهرمان با ضدّ قهرمان یا انسان و درون او و یا انسان و طبیعت و از ای قبیل است.
تضادّ بدیعي در حقیقت مینیاتوری از ای مختصّـة مهـمّ سـبک ادبـي اسـت» (شمیسـا:6838،
.)666
«آدم از او بــه بــرقع حرمـت سـپیدروی

متنژپوهی ادبی،
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3ـ )3مقابله

«آن خــاتــمة کــار مــرا خــاتـم دولت
«بر قـصر عقــل نام تـو خـیراللّیور گشت
«هرچه نقش نفس ميبینم به دریـا مـيدهـم

آن فــخــر مـ و مفتخرِ مـاضيِ اسـالف

شیــلان از او بـــه سیلي حـرمان سـیهقفـا»
(خاقاني.)9 :6897 ،
آن فــاتــحة طــبع مــرا فــاتــح ابـــوان»
(همــان.)93:
در تـیه جـهل خــصم تـو شرّالدوان شد»
(همان.)693:
هـرچه نقد عقل ميیابم در آتش ميبـرم»
(همــان.)833:
آن صـدر مـ و مـصدرِ مستقبلِ اعقـان»
(همان.)93:

زیبایي و جاذبة مقابله مانند زیبایي تضادّ است ،امّا چون در مقابله ،هر لفظ با معادل خود در
مصرع دیگر متّضاد است ،زیبایي بیشتر مي شود و تشکیل قرای به جاذبة موسـیقایي و معنـایي
کالم مي افزاید .مقابله نیز همانند ترصیع دشواری و تکلّ ،زیادی را بر دوش شـاعر مـينهـد .بـه
همی دلیل ،خاقاني از مقابله نیز به صورت گسترده اسـتفاده نکـرده اسـت و از مجمـوع ابیـات
حاصل شده که دارای ساختهای نحوی تکراریاَند ،در  68بیت آرایة مقابله دیده شد.
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9ـ )3ارسالالمثل یا تمثیل

(موضوع)
و اینک نمونههای دیگر:
بي هم نَفَس خوش نتوان زیست به گیتـي؛
زان دل کـه در او جــاه بود نـاید تسـلیم؛
کــي فربــة دَهـــر دهـــد آخــــور ایـــّام؟

(مَثَل)

(خاقاني.)97 :6897،

بي دستِ شـناور نتـوان رَسـت زِ غرقـان»
(همــان.)91:
زان ني که از او نیشه کنـي نایـد جـالّن»
(همان.)97:
کـي پـرورش پیـل بُـوَد جانـب سَـقالن؟»
(همان).

ایّام به نقصان و تـو را کـــوشش بیشـي؟!

خورشید به سرْطان و تو را پوششسـنجان؟!»

تحـقیق سخنــگوی نخیـزد زِ سـخ دزد؛

(همان).
تعـلیق رَسَ بــاز نیــاید زِ رسـ ْتـــان»
(همان.)93:

استفاده از مَثَل ميتواند شعر و سخ را پُرتوان و گیرا کند .یکي از دالیل زیبـایي و گیرایـي
اشعار خاقاني نیز وجود ای صنعت در کالم اوسـت ،چراکـه «ضـرون و امثـال عصـارۀ حکمـت

متنژپوهی ادبی

تکیــه نکنــد بــر کَــرَمِ دَهــر خردمنــد؛

ســکّه ننهــد بـــر دِرَم مـــاهي ضـــرّان

 ،شمارۀ  ،96سال ،63بهار 6868

در تعری ،ارسالالمثل گفتهاند«:آن است که شاعر یا نویسنده در بیتي یا عبـارتي ،حکمتـي
(مَثَلي) را بیاورد که زبانزد مردم باشد .در واقع ،مللبي که مورد نظر شاعر است و در مصـرع اوّل
بدان اشاره شده ،با آن مَثَل و سخ حکیمانه تأیید ميشود .از منظر بیـان« ،مَثَـل» مشـبّهبـه و
مللب شاعر مشبّه آن به طور مضمر محسون ميگردد» (فشارکي .)689 :6837 ،مَثَـل ،سـخ
فشرده ای است با معني بسیار و معموالً نشان دهندۀ تجربههای یک ملّت در طيّ اعصار و قـرون.
در حقیقت ،تجربههای گوناگون که متضمّ ملالب حکیمانهاَند ،در قالب مَثَل شکل مـيگیرنـد.
اهل زبان با مَثَلها آشنا هستند و برای اثبـات نظـرات و عقایـد خـود از آنهـا بـه عنـوان شـاهد
استفاده مي کنند .به ای صورت که در موضـوعي کـه نیـاز بـه اثبـات دارد ،یـک َمثَـل مناسـب
مي آورند .به عبارت دیگر ،مَثَل حُکم دلیل مستند را دارد و شاهدی است کـه اهـل زبـان در آن
تردیدی ندارند (ر.ک؛ وحیدیانکامیار)681 :6833 ،؛ مثالً انسان خردمند که از جفا و بـيثبـاتي
روزگار آگاه است ،هرگز به دَهر اعتماد نميکند و به آن دلخوش نميگـردد .شـاعر بـرای اثبـات
عقیدۀ خود و بيوفایي روزگار ،مصرع دوّم را به عنوان مثال ميآورد :ضرّان ،سکّة خود را بر روی
دِرَم ماهي که ثبات و حقیقتي بر آن متصوّر نیست ،ضرن نميکند:
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عامیانه است و نیز خالصة حکمت خوا » (محبّتـي .)69 :6831 ،تمثیـل مـيتوانـد بـا فـراهم
نمودن بستر مناسب برای خلق ایجاز ،تشبیه و استعاره ،به کالم عمـق و گسـتردگي بخشـد .بـه
همی جهت ،از دیرباز در تمام آثار برتر هنری و متون مذهبي ،تمثیل رُکـ شـیوههـای بیـاني
بوده است .کاربرد ارسالالمثل در قصاید خاقاني بسامد بسیار باالیي دارد و در میـان  633بیتـي
که بر پایة ساختهای مقارن نحوی بنا شدهاند 87 ،بیت دارای تمثیل بود .یکـي از دالیلـي کـه
خاقاني را از پایهگذاران سبک هندی دانسته اند ،وجود ای صنعت در شعر اوست؛ زیرا بـارزتری
مختصة سبک هندی تمثیل است.

متنژپوهی ادبی،

شمارۀ  ،96سال ،63بهار 6868

1ـ )3ازدواج
یکي دیگر از جنبههای زیباشناسي ساختهای مقارن نحوی ،آفرینش آرایة «ازدواج» اسـت.
ازدواج آن است که معني کلّي مصراع اوّل در پارۀ دوم کالم تکرار شود .ای صنعت اگر بر صنایع
لفظي (سجع یا جناس و  )...متکّي باشد ،هنـریتـر و زیباترسـت (ر.ک؛ شمیسـا .)81 :6838،از
میان ابیات به دست آمده که بر پایة ساختهای مقارن نحوی بنا شدهاند 68 ،بیـت دارای آرایـة
ازدواج بود:
«بــا ارزن است بیضة کــافــور هم قریـ

بــا فــرج اَستر است زرِ پــاک همقِـران»
(خاقاني.)868 :6897،

«سوزنـده و دلمـرده تر از شمع به شبگیر
جز نــاله کسي همدم م نیست زِ مـردم

لــرزنــده و نــالنــده تــر از تیـر بـه پرتـان

«از حــادثه سوزم که بـرآورد زِ مـ گَـرد
بــا تــاجِ خسروی چه کني از گیـا کـاله؟
روح القُدُس خریلـه کـش او در آن طریـق
«چو طاووست چه باید لَبس اگـر بـازِ هـوا گیـری؟

جز سایه کسي همره مـ نیسـت زِ اصـحان»
(همان.)91:
وَز نــایبه نــالــم که فرو بُرد به م نان»
(همان.)97:
بــا ســازِ بــاربــد چه کني نیشة شبــان؟»
(همان.)868:
روحاألمــی جنیبهبَـــر او در آن فـضــا»
(همان.)9:
چو خرگوشت چهباید حیض اگـر شـیر نیسـتاني؟»

(همان.)368:
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7ـ کارکرد معنایی

(خاقاني.)63 :6897،
در ای بیت ،معني و صورت در برابر یکدیگر قرار گرفتهاند .از آنجا که هند سرزمی آیی هـا
و اندیشههاست ،خاقاني معني را به آن مانند کرده است و به ای دلیل کـه چـی  ،از دیربـاز بـه
سرزمی صورتگری و نگارگری مشهور بوده ،صورت بدان مانند شده است .رابلة متضادّ خاقـاني
و دشمنانش (که در بي خِرَدی به خَر مانند شدهاند)« ،هندِ معني» و «چی ِ صورت»« ،راست» و
«گوژ» و «مردم» و «مردمگیا» ،در کنار توازن سـاختاری «مـ » و «خـر»« ،هنـد» و «چـی »،
«صورت» و «معني»« ،راست» و «گوژ» و «آدم» و «مردم» ،شبکه ای از تضـادهای چندگانـه را
در بیت پدید آورده ،معنای تقابلي بیت را دو چندان ساخته است.
قرینهسازی معنایي را در بیتهایي که دارای ساختهای مقارن نحـویاَنـد ،مـيتـوان در دو
شیوه طبقهبندی کرد:
ال )،قرینهسازی تقابلي (.)Antonymous symmetries
ن) قرینهسازی تعادلي (.)Synonymous symmetries

متنژپوهی ادبی

«م همي در هندِ معني راست همچون آدمـم

وی خران در چی صورت گوژ چون مردمگیا»

 ،شمارۀ  ،96سال ،63بهار 6868

یکي از ویژگيهای بنیادی ساختهای مقارن نحـوی در قصـاید خاقـاني ،قرینـهسـازیهـای
پيدرپيِ معنایي است .خاقاني افزون بر توجّه به ساخت فرم مبتني بر قرینهها ،از لحـا معنـا و
محتوا نیز سخ خود را در بسیاری موارد بر قرینه سازی پي ریخته است .در چنی مواقع ،بیـت
به مانند ترازویي دوزبانه ميشود که هـدف نهـایي آن ،سـخت و مقایسـة مفـاهیم و موضـوعات
مختل ،است .در ای شیوه ،شاعر ميکوشد ت ا دو عبـارت یـا دو مصـرع یـا دو پـارۀ کـالم را بـه
گونه ای برگزیند که با یکدیگر معنایي متّضاد یا معادل داشته باشند .یاکوبس اساس یک جملـة
متوازن را ترکیبي از همی تضادها و ترادفها دانسته است و ميگوید« :در هـر الگـوی متـوازی
باید ضریبي از تشابه و تبای وجود داشته باشد .اگر در میان دو ساخت متوازی ضریبي از تبای
یا تشابه وجود نداشته باشد ،تکرار به دست آمده صرفاً جنبة مکانیکي خواهـد داشـت و از ارزش
ادبي برخوردار نخواهد بود» (صفوی .)696 :6878،در ای روابط معنایي ،واژههای دو مصراع یـا
دو پارۀ کالم نیز به زیبایي قرینة یکدیگر قرار ميگیرند؛ مانند:
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تاریخ تفکّر در تمدّن بشری از دیرباز بر اساس تقابلهای دوگانه استوار بوده اسـت و «طـرح
تقابلهای دوگانه در ملالعات و نقدهای مکتب ساختگرایي بينهایت مـؤثّر بـوده اسـت و اصـوالً
ساختگرایان که به دنبال یافت نظام های بنیادی و زیری هستند ،ملالعات خود را در هر زمینه
بر اساس نظامي از تقابلهای دوگانه استوار مـيسـازند» (مقـدادی616 :6873 ،ــ .)613عنصـر
تضاد و تقابل معنایي نقش مهمّي در شکل گیری محتوای بسیاری از اشعار خاقاني دارد .در ایـ
شیوه ،شاعر دو موضوع را که از جنبة معنایي در تضاد با یکدیگرنـد ،در برابـر هـم مـينهـد و از
تقابل آن دو ،نتیجة مورد نظر خود را ميگیرد .گاهي نیز نتیجهگیری را به مخاطب وا ميگذارد.
در ای بیتها که بر پایة قرینهسازی موضوعات متقابل بنا شدهانـد ،مفـاهیمي چـون سـللاني و
درویشي ،مادّیات و معنویات ،ابد و ازل ،آدم و شیلان ،بهشت و دوزخ ،مر و حیـات جـاودان و
 ...با یکدیگر مقایسه شدهاند .از مجموع  633بیت دارای ساختهای مقارن نحوی 67 ،بیـت بـه
قرینهسازی تقابلي اختصا یافته است .بـرای آشـنایي بیشـتر بـا چگـونگي بـهکـارگیری ایـ
قرینههای معنایي به تعدادی از آنها اشاره ميکنیم:

متنژپوهی ادبی،

شمارۀ  ،96سال ،63بهار 6868

3ـ )7قرینهسازی تقابلی

«چه آزادند درویشان از آسـیب گرانبـاری
بَـــدا سللانیا کـو را بُـوَد رنـ ِ دلآشـوبي

چه محتاجند سللانان به اسبان جهانباني
خوشا درویشیا کو را بُوَد گن تـ آسـاني»
(خاقاني.)363 :6897،

شاعر در ای دو بیت ،غم و اضلران پادشاهي در اثر گرانباری کار مُلک و آسایش و آرامـش
درویش را در اثر سبکباری ملرح ميکند و با یکدیگر ميسنجد .وجـود واژههـای متّضـاد در دو
سوی پارههای مقارن ،ماننـد «بـدا» و «خوشـا»« ،درویـش» و «سـللان»« ،رنـ » و «گـن » و
«دلآشوبي» و «ت آساني» ،مفهوم تقابلي بیتها را تقویت ميکند.
«اســکندر و تــنعّمِ مُلــک و دو روز عمــر

خـضر و شعار مفلسي و عمـر جــاودان»
(همان.)886:

شاعر در ای بیت ،عمر کوتاه و حیات جاودان را بـه کمـک داسـتان اسـکندر و خضـر و بـا
استفاده از دو ترکیب «دو روز عمر» و «عمر جاودان» در برابر یکدیگر قرار داده است .قرینه قرار
گرفت واژهها و ترکیبات متّضاد «اسکندر» و «خضر»« ،تنعّمِ مُلک» و «شعارِ مفلسي» نیز تقابل
محتوایي بیت را بیشتر کرده است:
«از کــوی رهزنــان طبیعــت ببُــر قَــدَم

وَز خــوی رهــروان طریقــت طلــب وفــا»
(همان.)3 :
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در مصراع اوّل بیت فوق ،مراد از «رهزنان طبیعت» ،هوسها و خواهشهای نفساني و مـادّی
است .شاعر از مخاطب خویش ميخواهد تا از گام نهادن به کوی هوس پرهیـز کنـد .در مصـراع
دوّم ،مراد از «رهروان طریقت»  ،مردان الهي و سـالکان آشـنا بـا مسـیر کمـال اسـت و شـاعر از
مخاطب مي خواهد تا وفا را از اهل سلوک بیاموزد .بدی ترتیب ،در ای بیت ،اعرا از مادّیات و
توجّه به معنویّات در مقابل هم قرار گرفته است .ای نوع قرینهسازی تقابلي ،در دو بیت زیر نیـز
با تصاویری دیگر به چشم ميخورد:
«صبح آخر دیدهای؟ بختم چنان شد پـردهدر

صبح اوّل دیدهای؟ روزم چنان شـد کـمبقـا»
(همان.)8 :

7ـ )7قرینهسازی تعادلی
در ای شیوه ،شاعر دو عبارت یا دو مصراع یا دو پـارۀ بیـت را کـه معنـا و مفهـومي معـادل
یکدیگر دارند ،در کنار هم ميگذارد و با یکدیگر قرینه ميکند و بدی گونه بر مضمون ،موضـوع
یا پیامي ویژه بیشتر تأکید ميورزد .برای نمونه در بیت زیر« ،خون دل شیری است» با «زآن و
گِل پرویز است» و «آن مِي که دهد رَزبُ » بـا «آن خُـم کـه نهـد دهقـان» عبـاراتي معـادل بـا
یکدیگرند و حضور ای قرینههای گوناگون ،موسـیقي ،همـاهنگي و تـأثیر بیـت را افـزایش داده
است:
«خون دل شیری است ،آن مَي که دهد رَزبُـ

زآن و گل پرویز است ،آن خُم که نهد دهقان»
(همان.)896 :

 ،شمارۀ  ،96سال ،63بهار 6868

سرانجام در بیت زیر نیز تقابل دو مفهوم «جنّت» و «دوزخ» به یاری دو واژۀ متّضاد «خاربست»
و «گلستان» برجسته شده است:
دوزخ زِ گَــردِ ابلــق او گشــته گلســتان»
«جنّت زِ شرم طلعت او گشته خاربسـت
(همان.)866 :
در نمونة زیر نیز ،قرای تقابلي «خلوت» و «زحمـت»« ،مهـدی» و «دجّـال» و حتّـي «فقـر» و
«خلق» و «خیمه» و «موکب» ،به زیبایي به کار رفتهاند:
زحمتي کز خلق بیني ،موکب دجّال دان»
«خلوتي کز فقر سازی ،خیمة مهـدی شـناس
(همان.)889 :

متنژپوهی ادبی

در بیت بسیار زیبا و تصویری باال ،تقابل مفهـوم «صـبح آخـر» (آشـکار شـدن و ثبـات) در
مصراع اوّل و «صبح اوّل» (زودگذر بودن و دوام نداشت ) در مصراع دوم از همی گونه تقابـلهـا
به شمار ميروند.
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در بیت زیر نیز عبارات «چون عزّ عزل هست» با «چـون فـرّ فقـر هسـت» و «غـم زور و زر
مخور» با «دَم مال و مُل مران» ،معادل یکدیگر به کار رفتهاند .در دو مصراع ای بیـت ،شـاعر از
مخاطب مي خواهد تا با روی آوردن به عزلت و فقر که با شکوه است و عزّت ميآورد ،از فکر مال
و منال دنیوی بیرون بیاید و غم زر و زور دنیایي را نخورد .شاعر ای مللب را با کمـک عبـاراتي
که در دو مصراع ،قرینه و معادل یکدیگرند ،بیان کرده است:
«چون عزّ عزل هست ،غـم زور و زر مخـور

چون فرّ فقر هست ،دَم مال و مُـل مـران»
(همان.)868 :

در بیت زیر نیز قرینههای تعادلي «شاخ اَمَل بزن» با «بـیخ هـوس بکَـ » و «چراغـي اسـت
زودمیر» با «درختي است کمبقا» به کار رفته است .در مصـراع اوّل بیـت ،آرزوهـای دنیـایي بـه
چراغي مانند شدهاند که زود خاموش ميشـود و مـدّت زیـادی دوام نـدارد .در مصـراع دوم نیـز
هوسها و خواهشهای نفساني به درختـي تشـبیه شـدهانـد کـه سرسـبزی و شـادابي آن دیـر
نميپاید و در اندکزماني ميپژمرد .مفهوم محـوری ایـ بیـت ،بـيثبـاتي و ناپایـداری امیـال و
هوسهایي است که باید از میان برداشته شوند .ای معنا در دو مصراع بیت با تصـویرهایي زیبـا،
متفاوت و در عی حال ،معادل یکدیگر به کار رفتهاند:

متنژپوهی ادبی،
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خاقاني در دو مصراع ای بیت ،موضوع مر و خـاک شـدن جسـم آدمـي پـس از مـر را
خیّاموار ملرح ميکند .او با نگاهي ژرفکاوانه به اطراف خود و ویرانههای به جـا مانـده از ایـوان
مدائ  ،فریاد هشداردهندۀ خود را دربارۀ بياعتباری دنیا و ناپایـداری عمـر ،در قالـب ایـ بیـت
ریخته است و ای بُ مایه را در دو مصراع با تصاویر و بیاني متفاوت تکرار کرده است.

بیخ هوس بِکَ که درختي است کمبقـا»
«شاخ اَمل بزن که چراغي است زودمیـر
(همان.)3 :
در بیت زیر ميتـوان واژههـای «موسـي» و «آدم»« ،داللـت» و «شـفاعت» و «مصـلنع» و
«مجتبا» را قرینههای تعادلي یکدیگر دانست:
هــم آدم از شــفاعت او گشــته مجتبــا»
«هم موسي از داللت او گشـته مصـلنع
(همان).
در نمونههای زیر نیز قرینههای چندگانة تعادلي به زیبایي به کار رفتهاند:
آدم از وسواس ناجنسي فرورفت از جنان»
«عیسي از گفتار نـااهلي برآمد بــر فلـک
(همان.)889 :
بــر هــزار طوبي و زی بـاغ یـک گیـا
«فیض هزار کوثر و زی ابر یـک سرشـک
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خَلْوی از ای مسالک و صد خلّة خلـا»
کَسْری از ای ممالک و صد کسـریِ قبـاد
(همان.)8:
خُلقـش مفرححــي کــه دهــد روح را شــفا»
«نلقــش معلّمــي کــه کنــد عقــل را ادن
(همان).
شــرعش مــدار قـبله و او قــبلة ثنـــا»
«ذاتــش مــــراد عـــالم و او عــالم کَــــرَم
(همان.)9:
از مجموع  633بیت دارای ساختهای مقارن نحوی 88 ،بیت به قرینهسازی تعـادلي اختصـا
یافته است.

مفاخرات موجود در دواوی شعرا معموالً از نوع نازش به قریحه و قدرت سخنوری آنهاسـت.
شعر نیز به آن شکلي اغراقآمیز و تخیّلي داده است .خاقاني نیـز در عرصـة سـتایش خـویش و
تفاخر به شعرش ميتواند سرآمد مفاخره سرایان ما باشد .سـخنور شـروان مـدّعي اسـت کـه در
قلمرو سخنداني و شاعری ،پادشاه و فرمانروایي بهتر از او نیست و مُلک سخ سـرایي بـي هـیچ
تردیدی خا ِّ اوست:
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یکي از زمینههای مناسب برای تشکیل ساختهای مقارن نحوی در قصاید خاقاني ،مفـاخره
است .مفاخره در لغت عبارت است از نازش و بر یکدیگر بالیـدن و اظهـار بزرگـي و مناقبـت در
حَسَب و نَسَب و جز آن و در اصلالح «به اشعاری اطالق ميشود که شـاعر در مراتـب فضـل و
کمال و سخنداني و تخلّق به اخالق حمیده و ملکات فاضله از حی علوّ طبـع و عـزّت نَفْـس و
شجاعت و سخاوت و امثال آن و احیاناً افتخارات قومي و خانوادگي و به طور خالصه ،در شرف و
نَسَب و کمال خویش سروده است» (مؤتم  .)893 :6813 ،تفاخر شاعرانه یکي از مضامی رای
شعری است .اگر در نثر که معموالً زبان اخبار و استدالل و واقعنگری است ،تمجید و تعریـ ،از
خود عیب تلقّي ميشود ،در شعر که دنیای خیالانگیزی و تصویرپردازی است ،حدی نَفْـس بـه
شکل ستایش ،از مضامی و موتی،های رای به حسان ميآید و «اگر باور داشته باشیم که حبّ
ذات و خویشت خواهي در بشر امری است غریزی ،ناگزیر باید بپذیریم که ای میـل بـاطني در
افراد مختل ،جلوههایي گوناگون دارد و هرکس به طریقي خا از جمله از راه نلق و بیان آن
را ابراز ميکند و بدی ترتیب ،خودستایي و عرضة هنر تا آنجا که به افراط و گزافهگویي نکشد،
امـری اسـت طبیعـي و فقیـر و غنـي ،عـارف و عـامي و زاهـد و دنیـادار در آن شـریکاَنـد»
(فرزامپور)873 :6893،

متنژپوهی ادبی
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در جهان ،مُلک سخ راندن مسلّم شـد مـرا»
(خاقاني.)67 :6897،

گاهي نیز خود را پادشاه نظم و نثر در خراسان و عراق ميدانـد و بیـان مـيدارد کـه سـبک
اشعارش شیوهای تازه است:

خاقاني در مفاخرات شعری خود با هدف جلب توجّه ممدوح ،رقابت با شاعران دیگر و نقد و
ارزیابي شعرش به قصد دفاع از آن ،اوصافي از قبیل «لفظ خـون و معنـي آسـان»« ،محتـوای
غزلي و مهرانگیز»« ،تأثیر و قبول» و «شهرت و فراگیر بودن» را برای شعر خود برميشمارد .در
میان بیت های دارای تکرار الگوی نحوی که از قصاید خاقاني به دست آمد 63 ،بیت بـه مفـاخره
اختصا یافته است که نمونههایي از آنها را ذکر ميکنیم:
«رشک نــظـم م خورَد حسّان ثابـت را جــگر
مــریــم بــکر مــعاني را منـــم روحالقـــدس
دِرع حکمت پوشـم و بـيتـرس گـویم :کالقتـال
عِـقـد نــظّامــان سِـحر از مــ ستـاند واسـله

متنژپوهی ادبی،
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«پادشاه نظم و نثـرم ،در خراسـان و عـراق
منصفان استاد دانندم که از معنـي و لفـظ،

کاهل دانش را زِ هـر لفـظ امتحـان آوردهام
شیوۀ تــازه نــه رسم بــاستــان آوردهام»
(همان.)893 :

«لشکر عادند و کِلک م چو صرصر در صَریر
«بــر سَرِ هـمّت بِـالفـخـر از ازل دارم کـاله

دســت نثـر مـ زنـد سَـحبان وائــل را قــفــا
عــالــم ذکــر مـعالـي را مــنـم فــرمــانــروا
خـــــوان فکرت سازم و بيبخل گـویم :کالصّـال

قــلـب ضـرّابــان شـعر از مــ پـذیرد کیمیـا»
(همان.)67 :
نسل یأجوجند و نلق م چو صُـور انـدر صَـدا»
(همان.)66:
بــر تـ عـزلت بِـالبـغي از ابـــد بُـــرّم قبــا»
(همان.)63:

نتیجهگیری
ای مقاله در رهیافتي روششناختي به جنبههای هنری (زیباشناختي) و معنایي موجـود در
ساخت های مقارن نحوی با تکیه بر ساخت نحوی قصاید خاقاني پرداخت .با توجّه به نمونههـایي
که در ای مقاله به برخي از آنها اشاره شد ،ميتوان گفـت کـه اسـتفاده از سـاختهـای مقـارن
نحوی یکي از مهمتری ویژگيهای ساختاری و سبکي قصاید خاقاني به شمار مـيرود و کـاربرد
تکرار الگوی نحوی برای رسیدن به اغرا زیباشناختي و معنایي از مواردی اسـت کـه خاقـاني
توجّه و دلبستگي خاصّي بدان دارد .بهرهگیری خاقاني از قرینههای نحوی ،بر ارزش موسیقایي و
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انسجام ساختاری قصاید او افزوده و بیتهای او را بـه پدیـدههـایي هنـری تبـدیل کـرده اسـت.
ساختهای نحوی قرینهای در کالم خاقاني نقشهـای مختلفـي را ایفـا مـيکنـد .بـرای نمونـه
مي توان گفت تکرار الگوی نحوی ،نظم و ریتم خاصّي در مت ایجاد ميکند ،بر تـأثیر ادراکـي و
زیباشناختي کالم مي افزاید ،پیام شاعر را قویتر به مخاطب القاء ميکند ،در ذه خواننده یـک
شبکة منظّم پدید ميآورد و با ایجاد زمینة مقایسهای ،به او ای امکان را مـيدهـد تـا هـر واژه،
عبارت یا مصراع بیت را در ارتباط با واژه ،عبارت یا مصراع دیگر ارزیابي کند.

متنژپوهی ادبی

از لحا محتوا و معنا ،ابیات دارای تکرار الگوی نحوی را ميتوان در سه بخش قرینـهسـازی
تقابلي ،قرینهسازی تعادلي و مفاخره بررسي کرد .در قرینهسازی تقابلي ،شاعر دو عنصر را کـه از
جنبة معنایي در تضاد با یکدیگرند ،در برابر هم مينهد و بـا کمـک ایـ تقابـل ،مخاطـب را بـه
مفهوم و معنای مورد نظر خود رهنمون ميگردد .در قرینههای تقابلي ،مفاهیمي چون سـللاني
و درویشي ،مادّیات و معنویّات ،ابد و ازل ،آدم و شیلان ،بهشت و دوزخ ،مر و حیـات جـاودان
و  ...با یکدیگر مقایسه و سنجش شدهاند .در قرینـهسـازی تعـادلي نیـز شـاعر دو عبـارت یـا دو
مصراع یا دو پارۀ بیت را که معنا و مفهومي معادل یکدیگر دارنـد ،ماننـد دو خـطّ مـوازی و بـه
صورت قرینه به کار مي برد .در ای شیوه ،با کمک ای قرای  ،بر مفهوم یـا پیـامي ویـژه بیشـتر
تأکید مي شود .در ای قرینههای تعادلي ،از موضوعاتي چون مر و خاک شـدن جسـم آدمـي،
بيثباتي و ناپایداری مقام و منصبهای دنیوی و توصیه به اعـرا از ظـواهر و زرق و بـرقهـای
مادّی سخ رفته است .بیان مفاخره در قالـب سـاختهـای مقـارن نحـوی نیـز یکـي دیگـر از
کارکردهای معنایي ای ساختها را در قصاید خاقـاني نمـود مـيبخشـد .در میـان کارکردهـای
معنایي ،قرینه سازی تعادلي بیشـتری بسـامد را دارد و پـس از آن بـه ترتیـب ،بیـان مفـاخره و
قرینهسازی تقابلي قرار ميگیرند.
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از لحا زیباشناختي ،آرایه هایي که در قالب تکرار الگوی نحوی خلق شـدهانـد ،بـه ترتیـب
بسامد عبارتند از :موازنه ،ارسالالمثل ،مماثله ،ازدواج ،مقابله و ترصیع .کاربرد آرایـة موازنـه بـه
دلیل محدودیّت کمتری که نسبت به مماثله برای شاعر ایجاد ميکند ،بسـامد بـاالیي دارد و در
آن استفاده از صُوَر خیال و آرایههای دیگر بیشتر دیده ميشود .آفرینش آرایـة ارسـالالمثـل در
قالب ساختها ی مقارن نحوی نیز در قصاید خاقاني بسامد بسیار باالیي دارد ،تا آنجا که ميتوان
ای مورد را یکي از ویژگيهای بارز سبک خاقاني شمرد .شایان ذکر اسـت کـه شـمار انـدکي از
ابیات به دست آمده ( 6بیت) که بر اساس ساختهای مقارن نحوی بنا شدهانـد ،در قالـب هـیچ
یک از آرایههای یاد شده نميگنجند.

688

فاطمه کالهچیان و سیّد محمّد آرتا

منابع و مآخذ
الیاده ،میرچا .)6833( .اسطورۀ بازگشت جاودانه .ترجمة بهم سرکاراتي .تهران :طهوری.
حمیدالدّی عمرب محمود بلخي .)6886( .مقامات حمیدی .به سعي علياکبـر ابرقـوئي .چـاپ
اوّل .اصفهان :دانشگاه اصفهان.
خاقاني ،افضلالدّی بدیل .)6897( .دیوان اشعار .تصحیح ضیاءالدّی سجّادی .تهران :زوّار.

ذوالفقاری ،حس « .)6831( .تقارنها و تناسبها در گلستان سعدی» .مجلّـة پـژوهشهـای
ادب عرفانی (گوهر گویا) .شمارۀ  .3زمستان  .31صص668ـ.66
سعدی ،مصلحالدّی  .)6836( .گلستان .تصحیح و توضـیح غالمحسـی یوسـفي .چـاپ ششـم.
تهران :خوارزمي.
شریعت ،محمّدجواد .)6816( .سخنان پیر هرات .تهران :شرکت سهامي کتانهای جیبي.
شفیعيکدکني ،محمّدرضا .)6813( .موسیقی شعر .تهران :آگاه.
شمیسا ،سیروس .)6838( .سبکشناسی شعر .چاپ نهم .تهران :انتشارات فردوس.
شمیسا ،سیروس .)6838( .نگاهی تازه به بدیع .چاپ چهاردهم .تهران :انتشارات فردوس.
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راستگو ،سیّد محمّد .)6838( .هنر سخن آرایی (فن بدیع) .چاپ اوّل .تهران :سمت.

صفوی ،کورش .)6878( .از زبانشناسی به ادبیّات .جلد اوّل :نظـم .تهـران :انتشـارات سـورۀ

مهر.
علیزاده ،علي« .)6838( .توازی یا تکرار پنهان و نقش آن در خلق آثار ادبي؛ یک تحلیل نحوی ـ
کالمـي» .مجلّة دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی مشهد .شـمارۀ  .638پـاییز  .38صـص
886ـ.668
فرزامپور ،علياکبر« .)6893( .خودستایي شاعران» .مجلّة یغما .شمارۀ  .1سال .83
فشارکي ،محمّد .)6837( .نقد بدیع .چاپ سوم .تهران :سمت.
کزّازی ،میرجاللالدّی  .)6836( .زیباشناسی سخن پارسی(بدیع) .تهران :کتان ماد.
ــــــــــــــــــــ  .)6871( .سراچة آوا و رنگ؛ خاقانی شناسی .چاپ اوّل .تهران :سمت.
محبّتي ،مهدی .)6831( .بدیع نو .چاپ دوم .تهران :انتشارات سخ .
مقدادی ،بهرام .)6873( .فرهنگ اصطالحات نقد ادبی .تهران :انتشارات فکر روز.
منشي ،ابوالمعالينصراهلل .)6833( .کلیله و دمنه .تصحیح و توضـیح مجتبـي مینـوی طهرانـي.
چاپ بیست و هفتم .تهران :امیرکبیر.
مؤتم  ،زی العابدی  .)6813( .شعر و ادب فارسی .چاپ دوم .تهران :زرّی .
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وحیدیانکامیار ،تقي .)6833( .بدیع از دیدگاه زیباییشناسی .چاپ چهارم .تهران :سمت.
وطواط ،رشید .)6818( .حدائقالسِّحر فی دقائق الشّعر .به تصـحیح و اهتمـام عبّـاس اقبـال
آشتیاني .تهران :سنایي.
همایي ،جاللالدّی  .)6838( .فنون بالغـت و صـناعات ادبـی .چـاپ بیسـت و دوم .تهـران:
مؤسّسة نشر هما.
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