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 چکیده
سازي زبان جمالت و عواملی که منجر به برجسته» روساخت«و » ساختژرف«توجه به ابعاد گوناگون جمالت از جمله 

هاي کالمی مطرح ساخته، که مشترکات زیادي با علم گردد، بحثی تحت عنوان توازندر سطح روساخت جمالت می
-عین هاي آوایی، واژگانی و نحوي است. تمهیدات تألیفهاي کالمی در متون، شامل توازندارد. دریافت توازن» بدیع«

کند. زبان این القضات همدانی از جمله کتب ماندگار ادب فارسی است، که تجارب روحی ـ عرفانی نویسنده را بیان می
افزا گیري از شگردهاي قاعدهاثر، در عین سادگی، زبانی است شورانگیز، همراه با بالغت  لطیف و استادانه، همراه با بهره

افزاي زبان تمهیدات نشینی و جانشینی گشته است. در این مقاله عوامل قاعدهکه سبب برجستگی زبان در دو محور هم
گیري توازن و نظم و هماهنگی در سازي زبان و شکلگیرد. این عوامل مهمترین عامل برجستهمورد پژوهش قرار می

ع تکرار ناقص آن توجه کرده هاي مختلف این اثر است، که از این میان نویسنده بیش از همه به توازن واژگانی از نو الیه
گیري بیشتر نویسنده از سجع است، که بر پایه تشابه  است. آنچه توازن واژگانی را در این اثر چشمگیرتر نموده، بهره

کند. در مجموع تر شدن این متن کمک میبه موسیقایی» تکرار«آوایی و نوشتاري پدید آمده است. عالوه بر آن، آرایه 
هاي سبکی عصر نویسنده تمهیدات را عالوه بر قدرت نویسندگی همدانی حاصل تأثیرگذاري ویژگی توان این ویژگیمی

 نیز دانست؛ عصري که گرایش به بیان و بدیع بیشتر گردیده است.
 افزایی در زبان، توازن آوایی، توازن واژگانی، توازن نحويالقضات همدانی، قاعدهواژگان کلیدي: تمهیدات، عین

 
 مقدمه 

شناسی نگرشی جدید را در بررسی  به دنبال مباحث معنایی و دستوري کهن زبان در سالهاي اخیر طرح مباحث زبان 
ادب  و آثار پرارزش ادب جهان ایجاد کرد. نگریستن از این دریچۀ متفاوت در عین داشتن اشتراکاتی با علوم و فنون زبان

 رانقدر فراروي محققان قرار داده است.گذشته و جاري ابعاد جدیدي در تحلیل این مکتوبات گ
یکی از ابعاد مطرح شده در بررسی زبان، بررسی آوایی زبان است. تحلیل شنیداري و ظاهري یک اثر که خود  

هاي ظاهري و آشکار و  هاي گوناگون یک نوشته یا حتی یک جمله است؛ مانند آگاهی از جنبه نیازمند آگاهی از جنبه
 ده در لفاف کلمات.هاي پنهان و پوشی جنبه
است که در زیر این جمله ظاهر  به نظر جامسکی هر جمله یک صورت ظاهر دارد که صورت مختصر شده عبارتی«

به این اعتبار جمله  آن را دربر دارد. بخشی از اطالعات است و جمله ظاهر خالصه شده آن جمله باطن است که تنها
معموًال با یک یا چند تحول » ژرف ساخت«خواند. جمالت  می 2» تژرف ساخ«را  وجمله باطن» 1 روساخت«ظاهر را 

 شوند. بدل می» روساخت«به فرم 
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باقري، (» شود. نامیده می 3»گشتار«یا » تأویل«اصطالحاً » رو ساخت«به » ژرف ساخت«تحول جمالت ازصورت  

1378 :177( 
 ژرف ساخت جمله دهد بان را تشکیل میقرار گرفتن کلمات در محور هم نشینی زبان که در حقیقت بخش نحوي ز 

هاي زبان داراي یک صورت  ها یا نشانه هریک از واژه«دهد. در حقیقت  و نمود آوایی جمله روساخت آن را تشکیل می
هستند و به تعریف دیگر هر واژه در حکم ظرفی است که مظروف آن محتوا و معنایش  آوایی و یک محتواي معنایی

 )163همان، (»باشد. می
هاي زبان و از آن  هاي بیرونی یا به عبارت دیگر توجه به روساخت یک نوشته یا اثر بحث را به نقش توجه به الیه 

 کشاند. میان به نقش ادبی یا زیبایی آفرینی زبان می
سازد که  هاي گوناگونی مطرح می هاي زبانی است او براي زبان نقش یکی از مطرح کنندگان بحث نقش 4»یاکوسبن«
 ها نقش ادبی است. از آنیکی 
 »6 موکارفسکی«روس و صورتگرایان چک به ویژه » 5 اشکولفسکی«هاي  اعتقاد به نقش ادبی زبان ریشه در دیدگاه« 

و براي این دو فرایند نامهاي خودکاري و  شناختند دارد. صورتگرایان دو فرایند زبانی را از یکدیگر باز می» 7 هاورانک«و 
اي که  کارگیري عناصر زبان است، به گونه بودند. به اعتقاد هاورانک، فرایند خودکاري زبان در اصل بهسازي نهاده  برجسته

به قصد بیان موضوعی به کار رود بدون آنکه شیوه بیان جلب نظر کند و مورد توجه اصلی قرار گیرد، ولی برجسته سازي 
خودکاري  ر کند، غیرمتعارف باشد و در مقابل فرایندکارگیري عناصر زبان است به گونه اي که شیوة بیان جلب نظ به

 )35 و 36 ،1373صفوي، (»غیر خودکاري باشد. زبان،
دارند که  اند و چنین بیان می نموده برخی نظریه پردازان همین مبحث را تحت عنوان وظیفه زیبایی آفرینی زبان مطرح 

توان از زبان به صورتی استفاده کرد که داراي ظاهري زیبا  میمسئلۀ ایجاد ارتباط مورد نظر نیست،  بعضی مواقع که صرفاً«
 )13: 1360صفوي،(»باشد.
شود. اغلب نقش  گویند زبان به عنوان ابزاري براي ایجاد زیبایی استفاده می نیز می» هنري نقش«در این نقش که آن را  

دالیل مختلف مانند تأثیر بیشتر  اهی گوینده بهپذیرد ولی گ ارتباطی یا پیام رسانی زبان بدون توجه به این نقش انجام می
معنوي خویش و کسب شخصیت و مقام، برانگیختن تحسین  کالم خود، نشان دادن فصاحت و بالغت و در نتیجه برتري

آراید و حتی گاه بدون  پردازد و سخن خویش را به گونه اي آهنگین می و تمجید دیگران وغیره به آراستن کالم خود می
 کند. توجهی داشته باشد فقط ظاهر سخن را تزیین می معنی عبارتآنکه به 

ها را از هم جدا کرد ولی گاهی  توان آن به طوري که نمی هاي دیگر آن آمیخته است با نقش این نقش زبان معموالً«
خویش را  کند تا هر چه بیشتر اجزاي گفتار تنها به این نقش زبان توجه شده است؛ در چنین مواردي گوینده سعی می

جوید و در نظم و نثرهاي ادبی  بدون توجه به معنی آن به گونه اي گوشنواز بیاراید. زبان ادبی بیشتر از این نقش مدد می
 )73: 1378باقري، (»شود. با استفاده از صنایع لفظی و معنوي، از زبان به عنوان یک اصل زیبایی آفرینی استفاده می

سازي زبان، فرایند دوم را عامل به وجود آمدن زبان ادب  خودکاري و برجسته اما صورتگران از میان دو فرایند
 حاکم بر زبان خودکار انحراف نسبت به قواعد سازي به دو شکل امکان پذیر است نخست آنکه برجسته«دانند.  می

سته سازي از طریق بر زبان خودکار افزوده شود. به این ترتیب، برج بر قواعد حاکم صورت پذیرد و دوم آنکه قواعدي
 ).44 و 43 :1373صفوي، (»دو شیوه هنجار گریزي و قاعده افزایی تجلی خواهد یافت.

هنجار گریزي انحراف از قواعد حاکم بر زبان هنجار است؛ هر چند منظور از آن هر گونه انحراف از قواعد زبان «
سازد. گریز از  خودکار، نوشتۀ خود را برجسته می هنجار نیست. در این زمینه شاعر با تغییر یا گریز از هنجارهاي زبان
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یکی از ابزارهاي بسیار مؤثر  سبک، معنا، گویش، و غیره صورت گیرد. هنجارگریزي تواند در آوا، نحو، واژه، هنجارها می
افی قاعده افزایی برخالف هنجارگریزي، انحراف قواعد زبان هنجار نیست، بلکه اعمال قواعدي اض در شعر آفرینی است.

دکتر ) 55 و 47(همان: » رود و به این ترتیب، ماهیتاً از هنجار گریزي متمایز است. بر قواعد زبان هنجار به شمار می
 نویسد: کند و چنین می هنجار افزایی استفاده می از واژه سیروس شمیسا در برابر واژه قاعده افزایی

هنجار گریزي  »خواهم خواب اقاقیا را بمیرم می« در مواجهیم. در کالم ادبی معموالً با هنجار گریزي و هنجار افزایی«
شود. هنجار گریزي معموالً در حوزه بیان و بدیع معنوي  خواب با مردن همنشین نمی است زیرا در هنجار زبان فارسی

ن من چرا سرو چما«به زبان عادي است در حوزه بدیع لفظی است. در  شود. هنجار افزایی که افزودن موسیقی مطالعه می
 )28، 1390شمیسا، ( تر شود تا موسیقایی ایم هنجاري است که به کالم افزوده» چ« تکرار» کند میل نمی
گردد. این  توازن است. توازنی که به دلیل فرآیند تکرار کالمی حاصل می» قاعده افزایی« ترین رویکرد حاصل از مهم

تواند ایجاد کننده نوعی هماهنگی صوتی، در  ر هر سطح خود، میتواند در سطح آوا، نحو و واژگان باشد که د می توازن
عناوین گوناگونی همچون تکرار، نغمۀ حروف، واج آرایی، سجع، جناس  ها که در کتب بالغی باشد. این نوع توازن زبان

 آید. یکی از لوازم زیبایی آفرینی زبان به حساب می و لف و نشر و ... مطرح گردیده است
از » عین القضات همدانی» «تمهیدات«کوشد که توازن حاصل از قاعده افزایی را در کتاب  نگارنده می در این نوشتار

 هاي گوناگون بررسی و تحلیل کند. جنبه
 

 عین القضات همدانی و تمهیدات
 ابوالمعالی عبداهللا بن ابی بکر محمد بن علی بن الحسن بن علی المیانجی به سال چهارصد و نود و دو هجري در«

است. از فهرست تألیفات او که » عین القضات«ها، متصوفه و مورخان،  شهر همدان تولد یافت. لقبش به نقل از اکثر تذکره
شود که قاضی  علوم مختلفی که در این کتاب به کار رفته روشن می آمده و از اصطالحات» شکوي الغریب«در کتاب 

علم کالم و فلسفه و تصوف کامالً مسلط بوده است عین القضاه و علوم ادبی و فقه و حدیث و  همدانی بر ریاضیات
پنجم و  او مانند اکثر جوانان قرن علم بالغت و صنایع لفظی نیز استاد بوده است. بدون تردید در علوم ادبی مخصوصاً
و تفسیر و ترین کتب علوم ادب عربی و علوم اسالمی از قبیل حدیث و فقه  اند مهم ششم که داراي هوشی سرشار بوده

علم کالم و غیره ... را خوانده است اما از آغاز جوانی خواسته است تقلید از عقاید موروث را پشت سر گذاشته تا به 
 )45تا  47 ،1370همدانی، (»جاده حقیقت جویی و روشن بینی واقعی برسد.

ق بردار کشیدند  هـ. 525 سالگی به سال 33او را که از مشایخ متصوفه ایران در آغاز قرن ششم هجري است در 
 هاي با ارزش بسیاري از خو به جاي گذاشته است. به پارسی و تازي و نیز نامه لیکن با اینکه جوان بود، آثار متعددي

 توان به: یزدان شناخت، تمهیدات مکتوبات، لوایج و رساله جمالی اشاره کرد. از آثار او می 
انی مقرون به غلبه شوق و عشق دارد و از این روي بسیارگیرا در تمهید ده اصل تصوف است و انش تمهیدات،«

عین القضات در این کتاب که بیان کننده عرفان محض است تجارب روحی خود را ) 463 و 462 .1380فسایی، (»است.
اواز فداکاري براي وصول به محبوب وسوز و گداز حاصل از عشق و در نهایت از  کند. به نحوي استادانه بیان می

 گوید. ناگشتن درمعشوق سخن میف
 ترین تمهیدات از آثار مکتوب قرن ششم یعنی دوره سلجوقیان است که به لحاظ تاریخ ادبیات و سبک شناسی از مهم

شعر بینابین عهد سلجوقی و شعر  شود. رود. در این دوره انواع شعر و نثر در کنار هم دیده می ادوار ادبی ما به شمار می

 
 



 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی ههشتمین همایش پژوهش/ ۱٤۳٦

 
اده شعر خراسانی را کنار زده است. و در نثر سبک مسلط نثر فنی است اما نثر مرسل مخصوصاً در سبک ارانی، سبک س

 بنیابینی هم وجود دارد. کتب علمی و عرفانی رایج است عالوه بر این نثر
به طور کلی نثر سدة پنجم و گاهی نثر قرن ششم ادبیات فارسی نثري است که به منبع پرآهنگ زبان فارسی نزدیک «

کشد. نثري  هاي زبانی را به دوش نمی ست نثري که هنوز دچار تغییرهاي وحشتناك لفظی نشده و بار سنگین تکلّفا
کنندکه  اي کنار هم حرکت می است که از صراحت و صالبت کامل برخوردار است و گاهی صداهاي کلمات به گونه

القضاه نیز  آثار عین) «351-352: 1371براهنی؛ (» توان تحت تأثیر موسیقی غیرمنظوم و غیرعروضی آن قرار نگرفت. نمی
که این آمیختگی نظم با نثر ) 110-111: 1378شمیسا، (» است. عرفانی است ونثري ساده و پرشور دارد که با نظم آمیخته

 هاي بالغی این اثرنثري موسیقایی و گوش نواز ایجاد نموده است. همراه با ویژگی
 

 تحقیق پیشینه
ویژگیهاي نثر عین القضات همدانی به ویژه در تمهیدات و چگونگی نقد وتحلیل آن جز در حیطۀ  تاکنون دربارة 

نگاهی به « از میان کارهاي صورت گرفته تنها مقاله است. تاریخ ادبیات و سبک شناسی کار چندانی صورت نگرفته
ه بررسی عوامل موسیقی آفرین در ب) 1392فاطمه مدرسی و مریم عرب، »(عوامل موسیقی ساز در تمهیدات عین القضات

که بیشتر آن  هاي زیادي وجود دارد تمهیدات پرداخته است. در زمینۀ ویژگیهاي برجسته سازي کالم، مقاالت و پایان نامه
عناوین برخی از مقاالت که به بررسی ابعاد گوناگون این اثر گران سنگ می پردازدعبارت  به آثار معاصر پرداخته است.

بالغت نثر « )،1390(فاطمه مدرسی و مریم عرب، » ایگاه قرآن و تأویل آن در تمهیدات عین القضات همدانیج« است از؛
 دفتري در شور و دانایی« )،1391(فاطمه مدرسی و مریم عرب، » صوفیانه خطابی در تمهیدات عین القضات همدانی

ی ادبیات تعلیمی با ادبیات عرفانی در تمهیدات آمیختگ) «1391جمیله رحمتی، »(نگاهی گذرا بر تمهیدات عین القضات)(
سبک نگارش تمهیدات عین القضات همدانی بر پایۀ احوال « )،1393(مهدي ممتحن،» عین القضات همدانی

 )1390فاطمه مدرسی و مریم عرب، »(مخاطب
گی و توازن کالمی توان به هماهن شود. می از میان ویژگیهاي گوناگونی که ماندگاري و جاودانی یک اثر را سبب می

هاي کالمی چه معنایی و چه لفظی حتی اگر بر حسب عادت نویسنده و بدون تأمل نیز به کار  اشاره کرد. این هماهنگی
 گردد. رود جاودانگی خالق خود را سبب می

ماندگاري آن  در این مجال ما به بررسی یکی از همین آثار ادب و عرفان خواهیم پرداخت که یکی از عوامل
 اهنگی صوتی و کالمی موجود در آن است.هم

علم بالغت و صناعات لفظی استاد بوده  همدانی در علوم ادبی خصوصاً چنانچه پیش از این بیان شد عین القضاه 
قواعدي بر زنجیره زبان خودکار است.  گفته شد که قاعده افزایی، برجسته ساختن زبان با افزودن است. و از سوي دیگر

هایی  گردد؛ توازن هایی را در سه سطح آوایی، واژگانی و نحوي در زبان موجب می تکرار کالمی، توازنقواعد حاصل از 
 شود. که سبب بروز زبانی موزون و موسیقایی همچون آثار منظوم دیگر، در آثار منثور می

و  و از نثري موزونها و تکرارهاي آوایی و کالمی، تمهیدات ا به دلیل همین مهارت عین القضاه درکاربرد توازن 
دهد؛  گردد و لذت ادبی حاصل از آن را افزایش می موسیقایی برخوردار است که نه تنها باعث جلب توجه خواننده می

 مندان ادب عرفانی واقع بلکه مجموعه فوق باعث گردیده است تمهیدات عین القضات همدانی همچنان موردتوجه عالقه
هنجار افزایی در سه سطح توازن آوایی، توازن واژگانی و  ي زبانی حاصل از فرایندشود ویژگیها شود. در اینجا تالش می

 توازن نحوي در اثر مورد نظر بررسی وتحلیل شود.



 ۱٤۳۷/  القضات همدانیهاي کالمی در تمهیدات عینتحلیل توازن
 

 
 توازن آوایی

تکرارهاي آوایی است که  پدید آمدن هر توازن وابسته به گونه اي از فرآیند تکرار کالمی است. الزمۀ توازن آوایی«
تواند یک واج،  اند. تکرار آوایی می بندي قابل طبقه مراتب تحلیل ساخت آوایی یک زبان در چند مرتبهبر اساس سلسله 

را شامل شود. باید به این نکته اشاره کرد که تکرارهاي کالمی،  در درون یک هجا، کل هجا و توالی چند هجا چند واج
 )173: 1373صفوي، ( ».ی رامتضمن استدر هر سطح تحلیل که قابل بررسی نماید، گونه اي از تکرر آوای

توازن آوایی به دو دستۀ توازن واجی و هجایی قابل تقسیم است به آن دسته از تکرارهایی که درون یک هجا تحقق  
» همحروفی«، »شمیسا«این نوع توازن را ». بیم«و » بام«در دو هجاي » ب« یابد توازن واجی می گویند مانند تکرار واج می

این صنعت را بیان داشته » اعنات«دانسته است و همایی تحت عنوان » جناس«آن را از خانوادة » شفیعی کدکنی«نامیده و 
هم نشینی چند هجا در «با اصطالح همحروفی یا واج آرایی تناسب دقیق تري دارد. اما در نتیجه  رسد که به نظر می است

 )187همان: ( ».شود هجایی موجب شکل گیري نظم میگردد که همین توازن  کنار یکدیگر توازن هجایی ایجاد می
بر خالف انواع توازن دیگر کمتر  ویژگی زبانی توازن آوایی عین القضات،» تمهیدات«با توجه به نکات بیان شده در  

 شود. کاربرد این ویژگی در عبارات زیر یافت می هاي برجسته مشهود است. نمونه
 »:ل«و » خ« تکرار صامت -
 )181 و 182: 1370همدانی، ( »خلق آمده است و... آیات خدا اختالف خلقتآیتی از «
 »ق«و » ش«و » ع«تکرار صامت  -
است، با معشوق  بدایت عشق به کمال، عاشق را آن باشد که معشوق را فراموش کند که عاشق را حساب با عشق«

 )101همان: ( ».چه حساب دارد
 »:آ«و مصوت » ن«و » د« تکرار صامت -
 )104همان:(». چه دانی که دام چیست؟ عزیز جمالی لیلی دانه اي دان بر دامی نهاده؛ اي« 
 «:م«و » د«و » ر«تکرار صامت  -
 8)31همان: ( ».خود باشد و هر که به طریق ارادت خود ومراد خود روید مرید مرا«

گرچه یکی از عوامل هنجار افزاي زبان و در نتیجه ایجاد کنندة موسیقی زبانی  »واج آرایی« توازن آوایی و از نظر بدیع
تواند تأثیر معنایی نیز در کالم ایجاد کند. به  شود در عین حال می و به عنوان یکی از انواع بدایع لفظی محسوب می است

 عنوان مثال:
 مراهی استظلمت و تاریکی و گ تداعی کننده» ض، ل« واج در عبارت زیر کاربرد 
 )186همان:(» آمد که تا از نور محمد ایمان خیزد و مضلمی و ظلمت سبب ضاللت را و گوهر ابلیس«
 کند. در عبارت زیر مدهوشی و سرگردانی را تداعی می» ش«واج  و یا کاربرد 
 ).108همان:(»داشت شیفته و مدهوش می خود او را و عشق« 
 )234همان:( رساند سکون را می» س« تکرار واج» ایم شدهماهنوز ساکن سراي سکونت الهی « و یا در 
ها در کتاب تمهیدات کاربرد کمتري دارد. اما باید در نظر  از میان توازن» واج آرایی« گرچه تکرار واجی یا به عبارتی 

وع تکرار، توازن داشت که تکرارهاي کالمی به هر نوعی ایجاد کنندة توازن آوایی است که از این میان توازن واژگانی از ن
 زبان مؤثر است. آوایی بیشتري را به همراه دارد؛ که خود در موسیقایی تر شدن
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نیز رخ دهد. توازن هجایی سبب  تواند عالوه بر سطح واج، در سطح هجا همانطور که قبالً ذکر شد تکرار آوایی می

ذکر  توان در ابیات ت دارد که نمونۀ آن را میها و ابیا شود. و بیشترین کاربرد را در مصراع پدید آمدن وزن عروضی می
کند. اما توازن  شده درمتن تمهیدات یافت. چه ابیاتی که حاصل ذوق نویسنده است و چه ابیاتی که از دیگران نقل می

 خورد. مانند: هجایی در نثر این کتاب همچون توازن واجی کمتر به چشم می
 فعولُن) -مستفعلُن -فعولُن -) (مستفعلُن300ن: هما( نازد و زاهد به زهد نازد عالم به علم-
 مفاعلین)–مفعول () 97همان: ( هر جا که رسد سوزد-

 در:» خُ«مانند تکرار هجاي  گیرد. که بیشتر در گروه توازن واژگانی قرار می اي است و یا تکرار هجاها به گونه
 )243همان: (» خداوندا ما با خودیم و خودي ما در خود تو نیست«
 

 توازن واژگانی
سجع و  هاي صوتی و آوایی است که اوج آن را در هاي زیبایی در نثر صوفیانه هماهنگی ترین جلوه یکی از مهم

دهند که  تکرارهایی که در سطح تحلیل واژگانی مورد نظرند گروهی از صناعاتی را به دست می«بینیم  ترصیع و جناس می
ست که توازن واژگانی محدود به تکرار چند هجا درون یک واژه نیست بلکه گنجند. الزم به ذکر ا در چارچوب هجا نمی

هاي درون یک جمله را شامل شود. این همگونی چه در سطح  یک واژه، یک گروه و حتی مجموعه واژه تواند کل می
کامل نمود داشته تواند به صورت ناقص و  ها به صورت گروه یا جمله می اي از واژه ها به صورت منفرد، چه مجموعه واژه
رد العجر الی الصدر، تشابه االطراف، تکریر، ترصیع، طردو عکس، رد المطلع،  صناعاتی چون رد الصدر الی العجز، باشد

به شمار  هایی از توازن واژگانی یا بسیاري دیگر از امکانات تکرار عناصر دستوري، گونه انواع سجع و حتی قافیه و ردیف
 )207 و 223:1373صفوي، ( ».اند قابل بررسی ژه، گروه یا جملهوا روند که در محدودة می

شود و  از میان صناعات ذکر شده صنعت سجع از پرکاربردترین و مشهورترین توازنی است که در این اثر دیده می 
تعلیمی و آنجا که بحث  در آثار متصوفه،« از آن اثر خود را موزون و موسیقایی کرده است. نویسنده با بهره گیري

سخن مسجع نیست اما آنجاکه سخن رنگ روایت و حکایت و تمثیل می گیردیا سخن عاطفی  معموالً، استداللی است،
 )382:1388غالمرضایی،»(رود. شود معموالً سجع به کار می می

 به عنوان مثال: 
 )98: 1370همدانی، ( »بی عشق می یاب ممات، و شناس میاز عشق  حیات« -
 )137همان: (» یابم می ذات مخاطبهگاهی  ،کنم می صفات مکاشفهگاهی « - 
 )26همان: (» است اوقاتاو را  پختگیاست و  اسبابدرون را  آشناییاي عزیز « - 
» دیده ايعالمت هیچ  محبتخیزد. ندانم که هرگز از  رویت محبتخیزد و از  محبت سعادتاما اي دوست از « -

 )137(همان: 
تو باش  گویندهتو، امشب  بییندهمن بودم و  نمایندهتو، و  سامعبودم و  من قائل هاي دیگر قتگفتند اي محمد و« -

 )133(همان: » من بیننده تو باش و نماینده من، و شنوندهکه محمدي و 
(همان: » آمديبا خود  شنیدي لیلیو چون سخن برفتی از خود  بدیديرا  لیلیچون  که مجنون نشنوده ايآن « - 
133( 9 

 

 و جناس اشتقاق:



 ۱٤۳۹/  القضات همدانیهاي کالمی در تمهیدات عینتحلیل توازن
 

  
 ).284همان: (» و معشوق را برقدر عشق بیند عشق تواند رسیدن عاشق به معشوق به« -

در کنار کاربرد آرایۀ سجع عین القضات همدانی با استفادة مکرر از تکرار، به موسیقایی شدن متن خود بسیار یاري 
 رسانده است.

تکرار در این متن یکی از ویژگیهاي برجسته و پر نمود است. نویسنده در بیان هر مبحث کلمات مربوط به آن را  
این  نماید؛ که شاید هدف او تفهیم بهتر مطلب یا ماندگاري بیشتر از آن در ذهن باشد. گرچه گاهی چندین بار تکرار می

شدن متن را  اما هماهنگی و موسیقایی گردد دریافت مفهوم می مطلب و در نتیجه دشواري باعث پیچیدگی تکرار کلمات
 در بر دارد.

 »:تکرار«چند نمونه از  
 »:آتش«تکرار واژه  -
 ».او را قبول کند» فَیدمغَه«پروانه که عاشق آتش است قوت ازآتش خورد، چون خود را بر آتش زند، آتش « -

 )82همان: (
 »:محبت«تکرار واژة  -
ها را ترك کند ومحبت خدا را اختیار کند،  و همه محبت باشد که محبوبات دیگر را در بازد،عالمت محبت خدا آن «

 )138همان: (» هنوز محبت خدا غالب نباشد و.......... اگر نکند
 »:نور«تکرار واژة 

تو باطل است و نور وي  و خود نور» نور علی نور یهدي اهللا لنوره من یشاء«چون سوخته شدي نور باشی «  -
» گردد. همه نور وي باشی.... تو مضمحل شود و باطل نور او تاختن آرد، نور او تاختن آرد، نور حق و حقیقت

 ).14همان.(
 »دل«تکرار واژة   -
اي عزیز که قلب نداري که اگر داشتی آنگاه با تو بگفتمی قلب چیست، کار دل دارد. دل را طلب کن، و با  دریغا«

 اصبعین من اصابع«طلب می کن دریغا اگر جمال » بینَ اصبعین من أصابع الرّحمن«را  آر. دانی که دل کجاست؟ دل دست
ها شفا یافتندي دل داند که دل چیست و دل کیست: منظور الهی دل آمد و خود  برداشتی، همه دل حجاب کبریا» الرحمن

اي دوست! دل نظر گاه خداست، » انّ اهللا الَ ینُظر الی صورِکم و ال الی اعمالکم و لکن ینظرُ الی قلوبکُم« دل الیق بود که
 )146همان: (» چون قالب رنگ دل گیرد و هم رنگ دل شود قالب نیز منظور باشد

 »:عشق«تکرار واژة 
او را نام عشق و دعوي  سانه نداند واز عشق جز اف خود عاشق داند، فارغ عشق با عاشق توان گفت و قدر عشق« 

 )111همان: (»حرام باشد عشق خود
 :»شاهد«تکرار واژة  
و شاهد و  موت چون باشد، با شاهد چگونه بود و بی شاهد،[ حیات [این حالت شاهد بازان دانند که حیوه دریغا« 

 )320همان: (» و موت چیست]حیات [حقیقی که حیوه با شاهد بازان کند مشهود بیان می
ترین عامل موسیقایی تمهیدات عین القضات همدانی است وچنان که گفته شد در میان انواع این  اصلی توازن واژگانی

نوع توازن استفاده از انواع سجع و همچنین تکرار، موفقیت نویسنده را در برجسته سازي و ادب آفرینی زبان صد چندان 
 ساخته است.

 
 



 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی ههشتمین همایش پژوهش/ ۱٤٤۰

 
 توازن نحوي

دست یابی به این نوع توازن  سازي زبان از میان انواع توازن، توازن نحوي است و گرچهآخرین راه موسیقایی 
و حتی آوایی است اما نویسنده با مهارتی تمام به ساختهاي نحوي کالم و آراستگی آن پرداخته  دشوارتر از توازن واژگانی

 است.
همنشین  واند به شکل تکرار یک ساختت آید که می نحوي پدید می توازن نحوي بر اساس تکرار در ساختهاي« 

جدید باشد. ذکر این نکته الزم  یک جمله و ایجاد یک جمله جایی نقش عناصر سازندة نقش و یا جابه سازي عناصر هم
نیز  پدید آورندة توازن نحوي از تکرار آوایی تکرار آوایی نیست. هر چند در اکثر موارد است که توازن نحوي متضمن

هایی از قلب در  که صناعاتی چون لف و نشر، تقسیم، اعداد، تنسیق الصفات و گونه اید بتوان گفتسود جسته است. ش
 )227-234: 1373صفوي، ( ».انجامند اصل شگردهایی هستندکه به نوعی توازن نحوي در نظم می

اصر زبانی و در نشینی عن به عبارت دیگر در صناعاتی همچون لف و نشر، تقسیم، اعداد و تنسیق الصفات نوعی هم
 گیرد. عناصر زبانی صورت می قلب نوعی جانشینی

 چند اسم را که متوالیاً چنانکه«میان صناعات نام برده شده اعداد بیشترین کاربرد را در نوشتۀ عین القضات دارد.  از
 ).159: 1390شمیسا، (»آورند اعداد گویند اند از یک جهت منظور کنند و براي همه یک فعل یا صفت ذکر شده
 مثال:

طواف کعبه و سعی و خلق و تجرید و رمی و حجر و احرام و احالن و قارن و مفرد و ممتنع در همه « -
 )95: 1370همدانی، ( ».هاست احوال
اما رسالت را سه خاصیت است: یکی آنکه بر چیزي قادر باشد که دیگري نباشد چون شق القمر و احیاء موتی « -

 )45همان.(»بهایم با ایشان به نطق درآمدن و معجزات بسیار که خوانده اي و آب از انگشتان بدر آمدن و
 )302همان: (» و ادراك و احافت محالست و خبر گرفتن و کیفیت دریغا از ذات خداوند، تلذّد یافتن«  -
 همان:(». اما کوتاهی و درازي و کوري و کري و مانند این نصیب قالب باشد و جانرا از آن هیچ نصیب نباشد« -
159(10 

در این مکتوب به ندرت به کار رفته است و در  چنانکه گفتیم صناعات دیگري که خود عامل توازن نحوي هستند
 شود. چند نمونۀ محدود یافت شده ذکر می اینجا

 لف و نشر:
 )31همان: (»نه قالب و صورت مقصود آن است که پیر، حقیقت و معنی باید طلبیدن و جستن« -
 قلب: 
 11)115همان: (»شاهد و مشهود یکی شود، شاهد مشهود باشد و مشهود شاهدچون عشق «-
چندان کاربردي ندارد  در تمهیدات همدانی جز در نوع اعداد چنانکه گفتیم استفاده از توازن در قالب صنایع بدیعی 

شدن زبان نوشته است نشینی نقشی است و خود یکی دیگر از عوامل موسیقایی  اما در کنار این نوع بدیعی که حاصل هم
 سازد. تر می تکرار ساختار نحوي جمالت نیز این اثر را موسیقایی

 در مرتبه واژگان است. در زبان فارسی جمله سازنده صرفاً آرایش عناصر دستوري منظور از تکرار ساخت در اینجا«
هاي متعددي را به  آرایش نقش هر یک در جمله، عناصر سازندة جمله به شرط مشخص بودن این امکان وجود داردکه

 )227: 1373صفوي، ( ».وجود آورند
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 دهد، با توازن چنین آراستگی کالمی که موزونی نوشته را به همراه دارد و صنایع بدیعی ترصیع و موازنه را شکل می
 گردد. قرینه سازي جمالت و واژگان می واژگانی همراه است و منجر به

 اشد که از مشرق ازلی بیرون آید.دانی که آفتاب چیست؟ نور محمدي ب«-
 )126: 1370همدانی، (»عزراییلی که از مغرب ابدي بیرون رود وماهتاب دانی که کدام است؟ نور سیاه 
 چون خدا را بیند لقاي خدا دین و مذهب ایشان باشد« -
 لقاي محمد ایمان ایشان باشد چون محمد را بیند  -
 )116 همان:(» این مقام دین نزد ایشان کفر باشد ابلیس را بییند و چون  -
 قرآن چه شنوند؟! گوش ندارند، صم،«دریغا« -
-  »اند، قرآن چه خوانند؟! گنگ آمده» بکم 
- »171همان:(«دیده ندارند، جمال آیات قرآن چه نبیند! »عمی( 
 

 تحلیل:
به  احوال و مقامات سالکان طریقتو عرفان و بیان  مبادي و اصول تصوف نثري که صوفیان در شرح هاي کتاب«

ترین آثار نثر فارسی است که از جذبه و حال و رونق و جالي خاصی برخوردار  اند، از جمله مهم فارسی تألیف کرده
دادند و یا در آثار منثور خود به  با مردم و عالقه به ارشاد آنان، در مجالسی که ترتیب می بر اثر آمیزش است. صوفیه

تا بهتر  دادند ارائه می و شاهدهایی ها ها و مثل گفتند و مطالب خود را همراه با حکایت ساده سخن میفارسی روان و 
ها و زندگی  و اندیشه از آداب و رسوم به همین جهت آثار صوفیان در خوانندگان و شنوندگان خود اثر بگذارند. بتوانند

باشد.  ق آمیزي است که با زیبایی و گیرایی خاصی همراه میداراي سادگی و تازگی ذو گیرد و نثر صوفیانه مردم مایه می
گاهی نیز متضمن لطایف  به طور کلی، نثر اکثرکتب صوفیه، از تعقید و ابهام و ایجاز و اطناب بیش از حد خالی است و

مین جهت تأثیري شگرف دارد. به ه دهد و در اذهان ها به نثر صوفیه جنبه شعري می اقوال حکمت آمیز است که نقل آن
گیرد کتب فارسی صوفیه در دوران اولیه، در نهایت سادگی و زیبایی و رسایی  گاهی نثر صوفیانه جنبه تعزلی و خطابی می

رستگار فسایی، (پاید  و صرف و نحو کامل و داراي لغات فارسی لطیفی است که تا قرن ششم بیشتر نمی و حسن تأثیر
 ).389 و 390: 1380
 
گیري نثر صوفیانه را در قیاس با  رویاروي دیگر انواع نثر قرار دهیم، به گونۀ چشم تا قرن هفتم اگر نثر صوفیانه را«

شاید ریشۀ این نظام موسیقایی که بر اعم اغلب نثرهاي صوفیانه حاکم است این  دیگر انواع نثر، موسیقایی خواهیم یافت.
س وعظ و تذکیر است و واعظان و مذکران، همواره، از نثر فارسی برخاسته از مجال باشد که این شاخه نکتۀ تاریخی

هاي موسیقی  عروضی) نثر صوفیه از تمامی شاخه( اند. جز موسیقی بیرونی آراسته سخن خویش را به نظامی موسیقایی می
 ها) وموسیقی معنوي ها و واج آرایی انواع جناس( سجع)، موسیقی میانی( است: موسیقی کناري برخورداري داشته

 )566 و 567: 1392شفیعی کدکنی، (». هاي نقیضی و پارادوکسی) ها، به ویژه تقابل تناسب (مجموعۀ
شود. به همین دلیل نثر  بیشتر از نویسندگان دیگر دیده می هاي کلمه در آثار صوفیه در قلمرو نثر آشنایی با ساحت«

تر است تا دیگر نثرها. در نثرهاي دیگر  نزدیکبه شعر  در قرونی که زبان سیر طبیعی و سالم خود را داشته است)(صوفیه 
هاي بسیاري  شود نمونه ها استفاده می از آن اند و در شعر فراوان هاي کالم ممکن است از صنایع بدیعی که به هر حال آرایه

ردارند. به عنوان آثار صوفیه از غناي بیشتري برخو هاي بی فرمول زبان، بیابید؛ ولی به اعتبار کاربرد کلمه و آشنایی با جنبه
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توان صنعتی یافت؛ با این همه آگاهی او از کاربرد زبان و اشراف  همدانی به دشواري می هاي عین القضات مثال در نوشته

 ).260(همان: ». صنعت کاري قابل مقایسه نیست بر نظام هنري کلمات، چیزي است که با هیچ نویسنده
موسیقی چشم گیرتر به  هان ید و نثر تذکره االولیاء و حتی نثر روز بهدرنثر عین القضات نسبت به نثر اسرار التوح«

ایقاعی حاصل از موسیقی ترتیل در آیات قرآنی  رسد و این نظام موسیقایی عین القضات نیز از جهاتی شبیه نظام نظر می
ترتیلی که در آیات  چشم گیر آمیزش نثر عین القضات به آیات قرآنی سبب شده باشد که همان نظام است شاید افزونی

 )400همان: ( ».شکل گیرد وجود دارد در نثر او نیز ناخودآگاه
اش از کاربرد کلمه جدا  عوالم روحی از نویسندگانی است که به قول شفیعی کدکنی یکی» عین القضات همدانی«

معانی کالم خود را استادانه بیان با کاربرد زبانی آراسته، مفاهیم و  نیست. به همین دلیل همچون استاد خود احمد غزالی
خورد و از اینکه میان مریدان  چشم می درونی او پیوسته به هاي عین القضات اضطراب و ناراحتی می کندکه گرچه از نامه

) اما هر 98: 1370همدانی: ( مکاشفات خود را برایش بگوید یابد تا نتیجۀ خود صاحبدلی که پخته ومحرم اسرار باشد نمی
رسد که هماهنگی روحی و زبانی آشکارا رخ  داند چنان استادیش به اوج می خود را مجاز به بیان کالم میآنجا که 

 نماید. می
چنانکه مطرح شد آگاهی عین القضات از کاربرد زبان و اشراف بر نظام هنري کلمات و هماهنگی عوالم روحی با 

و موسیقایی تبدیل  م ساده و معمولی به کالمی آهنگینهمه وهمه باعث گردیده است که سخن او از کال کاربرد کلمات
 گردد.
هایی که از  نویسنده به شگردهاي قاعده افزاي زبانی به خوبی توجه دارد و از آن میان به توازن» تمهیدات«در زبان  

به آن سجع و  گردد یعنی آنچه در بدیع توجه می ها آید بیش از دیگر توازن تکرار آوایی ناقص در سطح واژگان پدید می
تواند متأثر از حاالت خاص عارف و جدا  شود که بدون شک این ویژگی می گفته می) جناس تام و مرکب به جز( جناس

بعد از تکرارهاي ناقص، تکرار کلمات در نوشته خود  نبودن عوالم روحی نویسنده از کاربرد کلمه باشد. چنانکه گفتیم
 پیچیدگی گاه باعث اما گردد ؛ تکرارهایی که گرچه آهنگینی کالم را موجب میعامل دیگري در قاعده افزایی زبان اوست

البته  که رسد که نویسنده تالش نموده است با تکرار این کلمات موضوع را در ذهن نهادینه سازد شود. به نظر می معنا می
 سازد. متذکر شدیم این امر دریافت محتواي کالم را گاهی دشوارتر می

یکی از عوامل بیرونی مهم وتأثیر گذار در یک اثر  گیري زبان یک نوشته مؤثر است؛ درکنار تمام عواملی که در شکل 
از ویژگیهاي « را نیز مشمول این قاعده دانست. زیرا که» تمهیدات« توان ویژگیهاي سبکی عصر نویسنده است که می

شاعران به بیان و  ایجانی و سلجوقی) در سطح ادبی گرایشخراسانی، آذرب( عمدة شعر قرن ششم در هر سه جریان آن
شعر تأثیر  لفظی ومعنوي هاي توازن آفرین آن در ساخت و بدیع و گونه ) گرایش به بیان170: 1381(شمسیا،  بدیع است.

دلیل کنیم و به همین  به خوبی دریافت می گذار است که ما تأثیرگذاري بدیع را در ساخت بیرونی آثار عین القضات
 توان ترنم کالم موسیقایی او را شنید. را شعري منثور بدانیم که در هر کجاي آن می »تمهیدات« توانیم می

 
 نتیجه 

نثري  یکی از آثار عرفانی برجسته قرن ششم تمهیدات عین القضات همدانی است. که مانند بسیاري از آثار صوفیه،
از آیات در  ثر به جز توانمندي نویسنده در بیان مطلب و بهره گیريموزون و موسیقایی دارد؛ که موسیقایی بودن این ا

 عوامل قاعده افزاي زبانی در این مکتوب باشد. تواند حاصل بکار گیري این نوشته می
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زبانی بیش از همه از طریق توازن نمود یافته است که توازن واژگانی در این اثر بسامد فراوان تري  قاعده افزایی 
کارگیري زبان موزون و مسجع قرآن در این نوشته  به ع دیگر آن دارد و یکی ازعوامل فراوانی این نوع توازننسبت به انوا

 است.
هاي چون سجع،  کند و کاربرد آرایه کلمات را تقویت می تکرار ناقص آوایی در حیطه توازن واژگانی تشابه آوایی 

 سازد. تر می را موسیقایی کالم تشابه آوایی است جناس و تکرار که حاصل آن افزایش
توان از تأثیر گذاري تجارب عرفانی نویسنده بر شیوة بیان او چشم پوشید تجاربی که باعث غناي این  در این میان نمی

 نوشته چه لفظی و چه معنایی گردیده است.
 

 پی نوشت ها:
 

1. Surface stru cture 
2. Deep structure 
3. Trans formation 
4. Jakobson 
5. Shkolovsky 
6. Mukarovsky 
7.  havranek 

 شواهد بیشتر: -1
 )108همان:»(دانست و عشق خود او را شیفته و مدهوش می«- 
 )142(همان: »و صورتی دیگر شود و هر صفتی شخصی هر خاصیتی«- 
 شواهد بیشتر: -9 

 )143همان: (»عجمیتداند و هم  عربیتترجمانی که هم  واسطه فهم نکند اال به عربیزبان  عجمی« -
 )184همان: »(بودنديو چون دیگر خلق  نداشتندي این کمالیت نبودندي که را اگر نفس محمد زیرا« -
 )122همان: »(اند آمده مشرّفو  مزّیندر نورها  مخلوقاتو  موجودات« -
 )335همان: (»و هجران غیبتنه از  وحضور خیزد، رؤیتاز  ام که شوق با تو گفته اما«  -
 )115همان: (» محبان خدا چیست و کدامست مذهب و ملّتکه  گفتم اما در اوراق اول«  -

 شواهد بیشتر: -10
 )116همان: »(شاهد را گوش دار. و زلف و ابروي که کیست، خد و خال شاهد را شنیدي« -
و حیوه و بقا و  از صفات او، چون سمع و بصر و قدرت و ارادت بنده را نیز باشد» تخلّقوا«از نصیب « -

 )129(همان » کالم...
 شواهد بیشتر: -11

 )327همان: (» تا غایب نشوي حاضر نباشی، و تا حاضر نباشی، غایب نشوي در این مقام« 
 شواهد بیشتر: -12

 قلب لطیفه است و از عالم علوي است« -
 )142همان: (»و قالب کثیف است و از عالم سفلی است

 را جز عمل اهل سعادت در وجود نیاید، مؤمن«-
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 )183همان: (»و کافر را جز عمل اهل شقاوت در وجود نیاید 

 »بل هو قرآن مجید«خوانند که  »مجید«در پرده اي، قرآن را « -
 ؛»و کتاب مبین« خوانند که» مبین«در پرده دیگر،  -
 »من المثانی والقرآن العظیم و لقد اتیناك سبعاً«خوانند  »عظیم«در پرده دیگر،  -
 »انه لکتاب عزیز«انند که خو» عزیز«در پرده دیگر،   -
 »انه لقرآن کریم«خوانند که » کریم« در عالمی دیگر، -
 )174همان: (» الکتاب الحکیم آیات«خوانند که » حکیم«در جهانی دیگر، قرآن را   -
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