
 

  نقد شكل گرايانه غزلي از صائب تبريزي
  يمحبوبه خراساندكتر 

  ياسر حجتي
  چكيده

و نشان دادن اهميت پرداختن به متون ادبـي   اي از شعر صائب از نگاه فرماليستيهدف از اين پژوهش يافت جنبه هاي تازه
بدين منظور غزلي از غزليات اين شاعر صاحب نام سبك هندي از اين منظر مـورد بررسـي قـرار    . صورتگرايان است از ديدگاه

هـا و آواهـا، تناسـب وزن شـعر بـا      ها، روابط واژگاني، صنايع بديعي و بيـاني، واج در اين نوع نقد، قافيه و رديف .گرفته است
  .ور ويژه انسجام در محور طولي، مورد توجه واقع شده استانسجام غزل، انسجام ابيات در محور همنشيني و بط

ــزام فرماليســت  ــه الت ــا توجــه ب ــ  ب ــه ادبي ــژه ب ــر و توجــه وي ــه اســتقالل اث ــل  اهــا ب ــايج قاب ــوع نقــد نت ــتن، از ايــن ن   ت م
ي از اي همچون نوع و نحوه انسجام طولي ابيات، حاصل گرديد كه نشان از اهميت پرداختن به آثار مفـاخر ادب پارسـ  مالحظه

  .ديدگاه شكل گرايانه دارد
  .صائب، غزل، فرماليسم، شكل گرايي،انسجام طولي، نقد ادبي :گان كليديواژ

  :مقدمه
، »هـا رسـتاخيز كلمـه  «كدكني در موسيقي شعر تعبير يكـي از صـورتگرايان روس را در تعريـف شـعر بـه       شفيعي

اي كه به همين نام در رساله. م1914شكلوفسكي در  اين اصطالح را ويكتور. يابي به قلب حقيقت دانسته است دست
مكتبـي كـه در   . دانسـتند ) شكل گرايي يا صورتگرايي(منتشر كرد فراگير ساخت و اين سال را آغاز مكتب فرماليسم 

ها، تحقيقـات و  هاي رژيم استالينيستي در روسيه از هم پاشيد، ليكن با تالشدر پي حمله 1920هاي دهه آخرين سال
  .رشد و گسترش يافت. م1950و  1940انديشمنداني همچون ياكوبسن در اروپا و آمريكا در دهه هاي  مقاالت

صورت يا شكل، در يك اثر ادبـي عبـارت اسـت از هـر     «: كند مي گونه معرفيشايگان فر در نقد ادبيش فرم را اين
د؛ به شرط اين كه هر عنصر، نقـش  عنصري كه در ارتباط با ديگر عناصر، يك ساختار منسجم را به وجود آورده باش

  )44:  1386شايگان فر، (» .يفاكنداي را در كل نظام همان اثر او وظيفه
شفيعي كدكني در رستاخيز كلمات، پيش از پرداختن به فرم دو بيت از عطار نيشابوري را آورده كـه بـه گفتـه وي    

  :ددهنوع تلقي قدماي ما را از وحدت ارگانيك و مسأله فرم  نشان مي
  

  به هم پيوسته بين، چون اهل ديده    ز معشوقت مبين عضوي بريـــده
  كه هفت اندام بايد ديد همــــوار    ز يك عضوش مشو از دست زنهار

  

شـفيعي كـدكني نيـز    . توان در انسجام بين اجزاء يافتفصل مشترك تعريف شايگان فر از فرم را با ابيات عطار مي
  . داندچيزي معادل انسجام در ذهن و ضمير هنرمندان ايراني عصر اسالمي ميفرم را در چشم صورتگرايان روس 

تمايز متن ادبي با هر متن ديگر در چيست؟ يا به «: ها در پي يافتن جواب آن بودند، اين بودپرسشي كه فرماليست
داشتند؛ يعني خود اثر را گوهر اصلي و ادبي متن تأكيد  آنان بر) 43: 1370احمدي، (» عبارت ديگر، ادبيت متن چيست؟

: همـان (» كوشيدند تا اجزاي سازنده داللت معنايي متن را از شكل و شالوده آن اسـتنتاج كننـد  و مي«گرفتند در نظر مي
ها به دنبال يـافتن ادبيـت   فرماليست. دانستند و بر آن تاكيد داشتند مي براي اين كار استقالل يك متن ادبي را مهم )43

  :ها به قرار زير استاختند كه عمده ترين آنمتن نظرياتي پرد
 defamiliarizationآشنايي زدايي ) الف
  ها تفاوت كاربرد زبان در ادبيات با كاربرد آن در ديگر زمينه) ب
  اهميت واژه و لفظ در ادبيات) ج
  .)47-54: 1386فر، شايگان. ك.ر(تفاوت ادبيات با واقعيت ) د

ــرين نكــاتي  بابــك احمــدي آشــنايي زدايــي را در  ــد كــه مــي كتــاب ســاختار و تأويــل مــتن يكــي از مهمت   دان
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: گويـد  مـي  شفيعي كدكني نيز در موسـيقي شـعر  . )47: 1370.ك.ر(ها در مورد شكل بيان ادبي مطرح كردند فرماليست 
 رود كـه خـالف انتظـار    مـي  اي بـه كـار  ترين عوامل رستاخير واژه ها جايي است كه يك واژه به گونـه يكي از مهم«

يعني هر امري . داند مي استاد نظر صورتگران روس را در آشنايي زدايي، زدودن غبار عادت.)29: 1368(» خواننده است
بـا ايـن تعريـف    . زدايـي اسـت  اي نو و تازه پيـدا كنـد، نـوعي از آشـنايي     كه باعث شود يك اثر هنري و ادبي جلوه

هاي بعيد بيشـترين آشـنايي زدايـي را    آشنايي زدايي و استعارهترين ترين و كم ارزشهاي قريب يا مبتذل، كم استعاره
  .دارند

توان آن را از اسـتعاره، مجـاز، آركائيسـم، ايجـاز و حـذف،        مي آشنايي زدايي مربوط به يك صنعت ادبي نيست و
  .، تركيبات زباني و نظاير آن دريافت)آوردن صفت به جاي موصوف( حساميزي، پارادوكس، صفت هنري

طلبد، همچنين اظهار نظر در مورد انبـوه اشـعار و    مي مورد فرماليسم و تك تك نظرياتش مجالي ديگرصحبت در 
كوشش شده اسـت   ناچار در اين مجال. در اين پژوهش امكان پذير نيست )بيش از هفت هزار غزل (غزليات صائب 

ردد تا جنبه هـاي تـازة شـعر وي، از    گرايان بررسي گاي از اقيانوس اشعار و غزليات صائب از زاويه نگاه صورتذره
  . اين ديدگاه آشكار گردد

باشد،  بدين منظور غزل منتخب اين پژوهش، كه غزل نخست از ديوان صائب به تصحيح مرحوم محمد قهرمان مي
گرايان بررسي گرديده و صنايع بـديعي و بيـاني از جملـه    بيت به بيت و كلمه به كلمه مطابق با نظريات مهم صورت

نظـاير آن اسـتخراج شـده     ارات، تشبيهات، مجازات، كنايات، ايهام، استفهام، جناس، پارادوكس، مبالغه و غلـو و استع
است، همچنين به انسجام غزل در محور همنشيني و ارتباط واژگان با هم در اين محور و نيز انسجام طـولي غـزل و   

و انسجام آن با مفـاهيم غـزل و القائـات ناشـي از     هاي عروضي ترتيب ابيات و آهنگ و آواي ابيات و واژگان و وزن
هاي غزل توجه ويژه شده و نكات قابل توجه و بديع حاصل از اين بررسـي اسـتخراج   ها و قافيه و رديفتكرار واج

انسجام غزل با رويكرد شكل گرايانه بطور ويژه كار شـده و قبـل از تحليـل در     ضمن اين كه در مورد .گرديده است
  . هاي متفاوت از انسجام عمودي ابيات بحث گرديده استد نگرشبخشي، در مور

  :انسجام عمودي ابيات
اگـر چـه ايـن حـرف را بـه      . باشـند  مي اند كه اكثر غزليات سبك هندي فاقد انسجام عموديبسياري بر اين عقيده

ژوهشـگران نسـبت بـه    دهد نوع نگرش افـراد و پ توان رد كرد، اما بررسي شكل گرايانه غزليات نشان ميسادگي نمي
  .متن، در قضاوت در مورد انسجام يا عدم انسجام ابيات تأثير بسزايي دارد

دانند كه انتهاي يك حلقه به ابتـداي حلقـه بعـدي آويختـه      مي هاي زنجيربرخي، ابيات يك غزل را همچون حلقه
ر ابتـداي هـر بيـت بايـد بـه دنبـال       توان آن را ارتباط سري يـا متـوالي ناميـد، د    مي دراين نحوه از ارتباط ، كه. است
توان در شعرهايي با موضوع هاي روايت گونه  مي اين نوع ارتباط را بيشتر. هاي ارتباط با پايان بيت قبل گشت  سرنخ
توانند از اين روش براي ارتباط بـين ابيـات بهـره     مي از منظر لفظي، صنايع و آرايه هايي همچون آرايه توأمان،. يافت
. شـود  مي ست كه در ارتباطات سري يا متوالي قطع شدن يكي از اعضاء باعث گسيختگي كل مجموعهواضح ا. گيرند

گردد كه به زعم برخي ناقدان، انسجام و ارتباط عمودي، بين ابيات نتوان يافت؛ ايـن در حـالي    مي و همين امر باعث
توان توسط ارتباطات سـري در مـدارهاي    مي گاه راداين نوع دي. ها به موضوع از زاويه طولي نيستاست كه نگاه آن

  .الكتريكي به شكل زير شبيه سازي كرد
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انـد كـه گسـيختگي يـك بيـت  در      م تري آويختـه در نگرش ديگر ابتدا يا انتهاي يا بخشي از ابيات به رشته مستح
توان گفت نحوه ارتباط بين ابيات در اين ديدگاه، از نوع پيوندهاي موازي  مي به نوعي. انسجام مجموعه تأثيري ندارد

رشته مسـتحكم ارتبـاط در ايـن نـوع     . گرددسوختن يك چراغ در آن باعث خاموشي مجموعه نميپيوندي كه . است
هـاي   تواند موضوع يك غزل، ارتباط واژگان يك غزل از لحاظ لفظي يا معنوي، ارتباطـات موسـيقيايي، وزن   مي پيوند

شود تا  مي تباط است كه باعثوجود همين ار. ها با مفاهيم و يا مواردي ديگر از اين دست باشدعروضي و تناسب آن
ناسخان خوش ذوق، هر از گاهي، بيتي به مجموعه ابيات يك غزل بياويزند بدون آنكه كل غزل را دستخوش آسـيب  

  .توان بوسيله مدارهاي الكتريكي به شكل زير نمايش داداين نوع ديدگاه را نيز باز مي. جدي كنند

 
ها بيشـتر از نـوع   رسد كه انسجام و ارتباط بين ابيات غزل مي در بررسي شكل گرايانه غزليات صائب چنين به نظر

صـائب نتابانـد و   توان يافت كه نوري بـه تـاالر آيينـه    دوم يعني ارتباط موازي است و از اين ديدگاه كمتر بيتي را مي
  .خاموش، در بين ابيات حركت كندْ چراغ

  :ارتباط عمودي واژگان از منظر لفظي
تواند نشان دهنده انسجام  مي در بررسي شكل گرايانه غزليات، نوع ارتباط لفظي و ظاهري واژگان در ابيات متوالي

كند كـه بـا خوانـدن هـر      مي ارتباطاتي برقرارها، بين ابيات، شاعر با استفاده از واژگان، حروف وحتي واج. ها باشدآن
ــرنخبيـــت مـــي ــوان سـ ــين را در آن يافـــت تـ ــايي از ابيـــات پيشـ ــوالي  . هـ ــين دو واژه از ابيـــات متـ ــثالً بـ   مـ

هر چند جناس تعريفي ديگر داشته باشد؛ اما نزديكي فاصـله دو واژه بـا مشخصـات    . مي توان جناس را مشاهده كرد
ودي، از چشم و گوش خواننده دور نمي ماند و خواهي نخواهي ارتباط لفظي بين ظاهري تقريباً يكسان در محور عم

 بجز جناس، انواع ديگر صنايع لفظي را كه در تعاريف، بيشتر در محور همنشيني زبان قـرار . شوددو بيت را سبب مي
  . توان يافتگيرند؛ در محور طولي نيز، بين دو بيت يا بيشتر مي مي

. توانند داليل انسجام طولي ابيـات واقـع شـوند   هاي زبان، خصوصاً در قافيه و رديف ميهمچنين موسيقي و واج 
  :بطور مثال در تحليل غزل ديگري از صائب به مطلع
 كه ربـاينــده تر از خــوابِ بهـار آمده اي    در كدامين چمن اي سـرو به بار آمده اي؟

ها با قافيه بيت ششم در استفاده از حروف بين اين قافيههاي ابيات چهارم و پنجم و شكل ظاهري جناس بين قافيه
هاي زوج ابيات پنجم و ششـم،  در اين قوافي و نيز اشتراك واژگان آغازي مصراع» ك«و » گ«هم شكل و هم مخرج 

  .تر كرده است پيوند اين ابيات متوالي را مستحكم
  

  ايآمده فگاردلهـــاي  گر به دلجــويـي    آنقـــدر بـاش كه اشكي بـــدود بر مژگان.4
  ايآمده نگارپر نقـــش و تا  به اين خانه    قلم موي حـواس تو پريشــان شــده است.5
  ايآمده كاربه دريوزه چه  تو به اين خانه    بار ها كاسه خورشيــد پر از خــون ديدي.6
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  :ارتباط عمودي واژگان از منظر معنوي
وجود ساختارهاي روايي . ها از بعد معنوي نيز قابل توجه استسجام آنبجز انسجام طولي ابيات از منظر لفظي، ان

  .ها باشدتواند دليل بر انسجام طولي آنو پيوندهاي معنوي يك به يك ، و يك به چند ابيات ، مي
  معموالً وجـود واژه يـا واژگـاني خـاص و بـارز و يـا مفهـومي ويـژه در بيتـي شـعراي چيـره دسـت را ترغيـب             

ــون ــد پيرام ــد    مــي كن ــايي از آن  بگذارن ــوم ، در بيــت بعــد رد پ ــا مفه ــاي همــان واژه ي ــا، . معن ــر و رد پ ــن اث   اي
  توانــد ســمبل و نمــاد  مــي اي در يــك بيــتمــثالً واژه. اي هــم معنــي يــا آشــنا بــا واژه قبلــي باشــدمــي توانــد واژه

مفهومي كامل كننـده، يـا در راسـتاي    يا آنكه . واژه اي در بيت پيشين خود يا آنكه مشبه به  آن و نظاير آن، واقع شود
. اش توصـيف گـردد  مفاهيم بيت قبلي آورده شود؛ مانند آنكه در بيتـي زلـف معشـوق ، و در بيـت بعـدي رخسـاره      

  . توصيفاتي كه صائب در غزلياتش از طبيعت دارد بيشتر از اين دسته است 
كند و بعضـاً همـين معـاني معمـا      مي بين ابياتها خواننده را تشويق به حل معماي ارتباط واژگان گونه ارتباطاين

  .شود مي گونه ابيات متوالي است كه آشنائي زدائي را در محور طولي باعث
توان درغزلي كه پيشتر از آن ياد شد، ارتباط ابيات پنجم و ششـم بـا بيـت     مي باز به عنوان نمونه در اين خصوص

  . راي مستعارله دنيا، مشاهده نمودهفتم را در مستعارمنه واقع شدن خانه و سبز حصار ب
  

  پر نقـــش ونگار آمده اي خانهتا  به اين     آنقـــدر باش كه اشكي بـــدود بر مژگان
  به دريوزه چه كار آمده اي خانهتو به اين     بار ها كاسه خورشيــد پر از خــون ديدي
  آمده اي حصار سبزبه چـه اميـــد به اين     نوشــداروي امــان در گـره حنظل نيست

  

-چنان. ها دانستتوان دليلي بر انسجام طولي آن مي هاي عاشقانه را نيزساختار روايي برخي غزليات، همچون غزل
ها و مشقات عاشق در راه رسـيدن بـه   شود و با سختي مي كه بطور مثال غزليات عاشقانه  غالباً با وصف معشوق آغاز

  .پذيرد مي ه معشوق پايانيابد و با اميد وصال ب مي معشوق ادامه

  :غزل  گرايانةتحليل شكل
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

 اگــر نــه مـــــد بســـــم اهللا بــودي تــــاج عنوانهــا
 نــه تنهــا كعبــه صــحرايي اســت دارد كعبــه دل هــم
 بــه فكــر نيســتي هرگــــز نمــي افتنــد مغـــــروران
ـــون  ـــده اي آورده ام از وادي مجنـــ ــر شوريـ  سـ

ــه   صــحراي قناعــت روحيــات جــاودان خــواهي ب
ــكم    ــب خش ـــازه رو دارد ل ــخن را تـ ــتان س  گلس

 بينــــي ز استغنـــــا بــه زيـــر پــا؟ نمــي دانــينمــي
 خـون؟ كدامين نعمت الوان بـود درخـاك غيـر از    

ــالم     ــت در ع ــاده اس ــور افت ــائب ش ــر ص ــان از فك  چن
 

 نگشتــــي تــا قيامــــت نــو خـــط شــيرازه ديوانهــا 
ــا   ـــن از وســعت مشــرب بيابانه ــرد خويشتـ ــه گ  ب
ــا   ـــراض ال دارد گريبانه ـــورت مقـ ــه صـ ــر چ  اگ
ــا  ـــد از ســنگ مالمــت جيــب و دامانه  تهــي سازي
ــليمانها   ـــوري در آن وادي س ــر م ــاد ه ــه دارد ي  ك

 رسانـــد در ســفال خشــك ريحانهــا؟كــه جــز مــن مــي
 شــود خـــار ســر ديـــوار مژگانـــها؟  مـي  كـه آخــر 

 هـا دارد فلــك سـرپوش ايـن خـوان    ز خجلت بـر نمـي  
 هـا ن دارنـد بـا هـم در گلسـتان    كه مرغان اين سـخ 

  

  :نقد غزل
 بيت 9 :تعداد ابيات
 .»ها«حروف الحاقي + » ان« :حروف قافيه
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 :هاجدول مشخصات قافيه
 حرف ماقبل حروف قافيه تعداد هجا قافيه بيت
 اول
 

  و 3 هاعنوان
  و 3 هاديوان

  ب 4 هابيابان دوم
  ب 4 هاگريبان سوم
  م 3 هادامان چهارم
  م 4 هاسليمان پنجم
  ح 3 هاريحان ششم
  گ 3 هامژگان هفتم
  و 2 هاخوان هشتم
  ت 4 هاگلستان نهم

  
سيالبي  تا و دو 4تا چهار سيالبي  5سيالبي دهد، تعداد قافيه هاي سهها نشان مينگاهي به جدول مشخصات قافيه

قابـل توجـه اسـت و  ايـن تفـاوت در تعـداد        توازن تقريبي بين تعداد قافيه هاي سـه و چهـار سـيالبي،   . يكي است
  .ها مانع از يكنواختي قوافي و در نتيجه مانع دلزدگي خواننده شده است سيالب

شويم يك توازن نسبي در بكارگيري حروف ماقبـل حـروف    مي باز با نگاهي به جدول مشخصات قافيه ها متوجه
رابطه . باشيمحرف م مي2حرف ب و  2حرف واو،  2قافيه تا اواسط غزل رعايت شده است چنانكه به ترتيب شاهد 

توان يافت چنانكه برخي اوقات طبق اين قاعده  حرف ب در ادبيـات بـه واو    مي اين حروف با هم را در قاعده ابدال
اما رابطه حـرف ب بـا م در هـم مخـرج     .»در را وا كن«شود - مي گفته» در را باز كن«يابد، بطور مثال بجاي  مي تغيير

آيد كه شـاعر نهايـت سـعي     مي از آنچه ذكر شد چنين بر. خوانهاي لبي هستندهاست چنانكه هر دو جزو همبودن آن
 .خود را جهت هم آوايي قافيه ها  تا اواسط غزل نموده است

اشتراك ديگر حرف ماقبل حروف قافيه در چهار قافيه اول، كه متشكل از دو  حرف واو  و دو حرف ب است در 
هاست و شاعر از اين خصوصـيت آوايـي در ايـن چهـار قافيـه      اكبر بودن آن اين حروف يا اصطالحاً ونرم ادا شدن 

 .متوالي به خوبي بهره برده است
ها استفاده از دو مصوت بلند آ در قافيه هم از لحاظ وزن و جنبه موسيقيايي شعر و هم از لحاظ شكل ظاهري قافيه

 .يده استتغييرات زيبا و خوشايندي را به شعر بخش
ها را در تـاج، شـيراز، صـحرا، مقـراض،     توان آن مي هاي قافيه كهاستفادة به كرات از مصوت بلند آ به غير از الف

كند كه هر بار با خواندن بيتي، پيش از رسيدن به قافيـه،   مي ديد، به نوعي خواننده را آماده... وادي، مالمت، جاودان و
 .لند آ باشدآماده شنيدن قافية داراي دو مصوت ب

تـوازن  . اند و از قضا اين دو كلمه با هم متضاد هسـتند كلمات صحرا و گلستان هر كدام دوبار در غزل تكرار شده
و  5و  2رعايت شده در تعداد بكارگيري اين كلمات متضاد در نوع خود جالب است؛ ضمن آنكـه صـحرا در ابيـات    

فت صحرا نيمي از غزل و گلستان نيم ديگر آنـرا اختيـار كـرده    توان گتكرار شده است و مي 9و  6گلستان در ابيات 
 .است

توان گفت كه اين كلمه در بيت دوم با كلمه بيابان تناسب دارد و باز اين كلمه در بيت در مورد كلمه صحرا باز مي
 .وادي كه آن هم به معني بيابان است متناسب است پنجم با

ضمن آنكه با توجه بـه معنـي   . كند مي را در ذهن متبادر» وادي القري«ه، آمد 5و  4كلمه وادي كه دو بار در ابيات 
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كه همراه  با صحرا ذكر  2اي است منسوب به وادي القري، اين واژه با كعبه دربيت آن برگرفته از فرهنگ معين كلمه
 .شده، تناسب دارد

ها، در اين دو بيت متوالي ه دنبال آناز ديگر نكات تكرار واژة وادي در ابيات چهارم و پنجم، ذكر دو اسم خاص ب
ذكـر شـده و در   » واديِ مجنـون «هر چند در بيت چهارم اين اسم خاص در تركيبي اضافي با وادي به صورت . است

در هر صورت التزام شاعر بدين كار . شود مي خوانده» هاسليمان ْوادي«بيت بعد، ياي وادي ساكن است و به صورت 
 .ملك عشق و شيدايي از ملك سليماني است تنششايد دليل بر كم ندا

از ديگر كلماتي كه دو بار در غزل تكرار شده كلمه سخن است و جالب آنكه هر بار اين كلمـه بـا كلمـه گلسـتان     
شاهد آن هستيم؛ گويي شاعر التزام خاصي به همراه آوردن سخن و گلستان دارد  9و  6همراه است چنانكه در ابيات 

 .خنان با طراوت و زيباي هچون گلستان استو به نوعي طرفدار س
شود چنانكه شاعر كلمه كعبه را دو بار  در بيت جا ختم نميالتزام سراينده به استفاده از تكرار مجدد كلمات، بدين

ابيات چهارم و نهـم ذكـر كـرده و در كـل شـاهد       دوم، كلمه خشك را دو بار در بيت ششم، كلمه شور را دو بار در
بيتي چقـدر ظرفيـت دارد كـه شـاعري آنقـدر كلمـات        9و مگر يك غزل . باشيم مي هفت كلمه درغزل تكرار دوباره

اي وارد كند و خواننده را ملول گرداند و اين نيست جـز هنـري   تكراري در آن استفاده كرده بدون آنكه به غزل لطمه
 . شاعري سراينده غزل

از . شـاهد آن هسـتيم   5،6،7،9چنانكه در ابيات . شوند يم هاي زوج غزل با حرف كه  آغازچهار مصراع از مصراع
در كلمات نگشتي،  1،2،3كنيم چنانكه درابيات  مي هاي زوج باقيمانده در آغاز سه مصراع حرف گ را مشاهدهمصراع

بيت آن از لحاظ شكل ابتدا به نحوي  7بيت غزل  9بدين ترتيب از مجموع . به گرد و اگر، شاهد اين موضوع هستيم
 . با هم ارتباط دارند
هـاي روان اسـت و بـه همـراه     چرا كه اين حـرف از همخـوان   .در كل غزل جالب توجه است» ل«فراواني حرف 

 تعدد استفاده از اين حرف در كل غزل سير و حركـت را در غـزل نشـان   . القاگر جريان و حركت است» ر« همخوان
 . دهد مي
 :تكرار حرف ل در كل غزل به شرح زير است 

  

  دل    بيت دوم      اهللا    بيت اول 
  مالمت  بيت چهارم       ال    بيت سوم 
  گلستان، لب، فلك  بيت ششم      سليمان    بيت پنجم
 عالم، گلستان     بيت نهم    الوان، فلك    بيت هشتم

  

  .اند بهره برده» ل«شود كه بجز بيت هفتم تمامي ابيات از حرف  مي مشاهده
 :بار از تشبيهاتي به شكل اضافه تشبيهي استفاده كرده است چنانكه در زير شاهديم 4شاعر در اين غزل 

  

  سنگ مالمت: بيت چهارم      كعبه دل: بيت دوم
  گلستان سخن: بيت ششم    صحراي قناعت: بيت پنجم

  

 بالغت تشبيهات را افزايشهاي تشبيهي، با توجه به ذكر نشدن وجه شبه و ادات تشبيه، واضح است كه اضافه
  .گردد مي دارد و از اين حيث آشنايي زدائي بيشتري را در شعر موجبمي  دهد و خواننده را به تأمل بيشتري وا مي

. هاسـت هاي تشبيهي بكار برده شده توسط شاعر در ايـن غـزل، نـوع ايـن اضـافه     نكته قابل توجه ديگر در اضافه
گويا شاعر برتري بالغي ايـن نـوع اضـافه را بـر اضـافه      . ه مشبه به به مشبه استچنانكه هر چهار اضافه از نوع اضاف

  .دانسته استمشبه به مشبه به، بيشتر مي
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 :نقد بيت به بيت
  :بيت اول

  نگشتي تا قيامت نو خط شيرازه ديوانها    اگر نه مد بسم اهللا بودي تــاج عنوانها
  

ديو به معني شيطان نيز هست و اين لغت با اهللا در  اين بيت ايهـام   يادآور» ديوان«قافيه مصراع دوم بيت اول يعني 
همنشـيني واژه  «: نويسددكتر شيخ االسالمي در مقاله خود در وبالگش با نام زبور حيرت در اين مورد مي. تضاد دارد

امـا بـه   . ر رفته استدر اين ابيات به معني دفتر و كتاب به كا» ديوان«بي شك . با مد بسم اهللا جالب است» ديوان«ي 
بـار  » ديـوان «ي تواند بر واژهكه مي» هاديو«رسد با استفاده از صنعت ايهامِ تداعي و جناسِ تام، اشاره به معني  مي نظر

 » .گريزندديوهايي كه با ظهورِ نام خدا مي. شود، موجبات رنديِ جالبي را فراهم آورده است
. گرچه اين بسم اهللا در اين بيت كامل كننده معني بيت اسـت . باشيم مي دراين بيت شاهد استفاده شاعر از بسم اهللا

كاري كه هر  مسلمان بـر آن تأكيـد   . دهنده التزام شاعر به استفاده از نام خدا در ابتداي غزل استليكن به نوعي نشان
 .دارد

، ايـن  »...نـه مـد بسـم اهللا بـودي    اگر «بود، از نه و بود استفاده شده است؛ در اين بيت بجاي فعل منفي نبود يا نمي
نيـاز  . به دنبال هم قرار بگيرد و هماهنگي زيبايي به بيت ببخشد» بسم اهللا بودي«موضوع باعث شده است كه كلمات 

نگشتي تـا  «خوانيم شود، چنانكه در مصراع دوم ميبه جدا نوشتن نون نفي از فعل در مصراع دوم ديگر احساس نمي
رار گرفتن نون نفي در ابتداي مصراع دوم در همراهي حرف گ آواي ابتدائي دو مصراع را به هم اتفاقاً ق. »...قيامت نو
  :خوانيم مي كند چنانكه مي نزديك

  

  ........................شتينــگ    ........................هنــرگا
  

در ايـن بيـت   » نـو «و » نه« باعث ايجاد جناس ناقص بين» نه«همچنين بكار بردن نون نفي در مصراع اول بصورت 
كند كـه   مي آيد ولي اين موضوع زماني اهميت پيدا مي گرديده است؛ اگر چه جناس اين دو واژه بسيار ابتدائي به نظر

 .شويم مي تكيه كالم بر اين دو حرف را در دو سوي بيت در آهنگ قرائت متوجه
 .تناسب بين خط، عنوان، شيرازه، ديوان

در اين تشبيه مشبه . اهللا به تاج از لحاظ زيبايي، شكوه، بااليي، قيمت، قدرت و شأن را شاهديمتشبيه بليغ مد بسم 
 .باشند مي و مشبه به هر دو حسي

دهنـد و همـين    مـي  ها مـتن را منقطـع جلـوه   هاي انسدادي در اين بيت مشهود است؛ اين همخوانتكرار همخوان
احساس كنيم با متني حماسي مواجه هستيم كه شكوه و عظمت را بـه  انقطاع متن و فراز و فرود آن باعث گرديده تا 

  :كند، يعني همان شكوهي كه در اين بيت شاعر با ذكر بسم اهللا از آن ياد كرده است مي خواننده القاء
  

  هايواندشيرازه  طنو خـ تيامــقا تـي تـشگن    هاـاج عنوانتـي دوبســـم اهللا دبر نه مـــگا
  

آ و اَ در بيت اول القاگر شكوه و عظمت وبزرگي است اين بزرگي و شكوه را باز در اين بيت به تكرار  واكه هاي 
  :توان در  اهللا ، تاج، عنوان و قيامت مشاهده كرد مي خوبي

  

  انهازه ديواـط شيرخـت نو امـقي اشتــي تنگ    انهاج عنوـاهللا بودي تـاـــد بســـم مه نر اگ
  :بيت دوم

  

  به گرد خويشتـن از وسعت مشرب بيابانها        نه تنها كعبه صحرايي است دارد كعبه دل هم 
  

اگر چه هيچ نـوع جناسـي   . است» مشرب«است و در بيت دوم » شيرازه«كلمه ماقبل قافيه مصراع دوم دربيت اول 
قبل قافيه در دو بيت متوالي چشم نتوان بين اين دو كلمه يافت اما نمي توان از تكرار حروف ش و  ر  در دو كلمه ما

 .چرا كه اين موضوع پيوند موسيقيايي بين ابيات اول و دوم را دو چندان كرده است.پوشي كرد
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شود كه از واژه گرد  نيز واژه  مي دو كلمه صحرا و بيابان با هم تناسب دارند و ذكر اين دو واژه باعث در اين بيت
 .ت به ذهن متبادر شودگَرد كه متناسب با صحرا و بيابان اس

دراين تشبيه مشبه و مشبه به هر دو حسـي هسـتند و وجـه    . »كعبه دل«تشبيه زيباي دل به كعبه در اضافه تشبيهي 
 .توان قدرت جذب كنندگي و گرد آمدن به دور مغناطيس كعبه و دل دانست  مي شبه اين تشبيه را

 .»وسعت مشرب  بيابانها«در مصراع دوم  پارادوكس در 

  :يت سومب
  اگر چه صورت مقـراض ال دارد گريبانها          به فكر نيستي هرگز نمي افتند مغروران

  

تـوان گفـت طبـق نظـر     شاهد هستيم كه هر سه كلمه عربي است و مي» صورت مقراض ال«در اين بيت در اضافه 
رغيب به اسـتفاده از كلمـات   دكتر شفيعي كدكني در كتاب موسيقي شعر، آوردن يك كلمه عربي شاعر را ناخودآگاه ت

 .عربي بيشتر نموده است
اول آنكه هـر دو داراي دو هجـا هسـتندو    . دو كلمه مغرور و مقراض در بيت سوم اشتراكاتي ازلحاظ آوايي دارند

دوم آنكه حروف دوم اين دو كلمـه يعنـي غ و ق هـم مخـرج     . يكي است» ر«و » م«حروف اول هجاهاي آنان يعني 
و » او«چنانكه در مغرور، هجاي بلند . حرف دوم هجاي دوم اين دو كلمه يك مصوت بلند است و سوم آنكه. هستند

 .اشتراكات آوايي اين دو واژه در دو سوي بيت قابل توجه است. خوانيم مي را» ا«در مقراض هجاي بلند 
 .دانست» الاله االاهللا«انه توان ال در اين بيت را نش مي با توجه به ذكر نام اهللا در بيت اول و كعبه در بيت دوم،

  :بيت چهارم
  تهي سازيد از سنگ مالمت جيب و دامانها    سر شوريده اي آورده ام از وادي مجنون 

  

 :كنند مي سه بيت اول از نظر ظاهري پنج تصوير را در ذهن ترسيم
 »  مد«مصراع اول بيت اول در كلمه 

 مصراع دوم بيت اول در كلمه خط 
 در كلمه كعبه مصراع اول بيت دوم

 مصراع دوم بيت دوم در كلمه گرد 
 ال    مصراع دوم بيت سوم در كلمه ال                

مضـاف  . دار استكند؛ چنانكه كلمه تهي اين وظيفه را عهده مي بيت چهارم به يكباره تمامي اشكال را از ذهن دور
نماينده اشكال ال و دايره باشند، آمده است و شـاعر بـه   توانند  مي بر اينكه بعد از تهي، كلمات جيب و دامان كه خود
  : خوانيمچنانكه مي. اند، نفي كرده استنوعي اين دو شكل را كه نماينده اشكال ماقبل بوده

دانسـته   مـي  نياز از نمادهـا د شاعر وادي عشق و شوريدگي را بيشاي. هاتهي سازيد از سنگ مالمت جيب و دامان
  .است

 .رد به داستان ليلي و مجنون و سنگ زدن مالمت گران به مجنون شوريده حالاين بيت تلميح دا
 .در بيت چهارم مجنون سمبل شوريدگي و عشق ديوانه وار به معشوق است

  وجـه شـبه ايـن تشـبيه را     . دربيت چهارم تشبيه مالمت به سـنگ در اضـافه تشـبيهي سـنگ مالمـت را شـاهديم      
در اين تشبيه مشـبه و مشـبه بـه هـر دو حسـي      . يرگي و كثرت دانستمي توان سختي و شدت جراحت، سنگيني، ت

 .هستند
 تعدد همخوانهاي سايشي در بيت چهارم القاگر حاالت روحي مختلـف اسـت در ايـن بيـت شـوريدگي شـاعر را       

  :ها ديدتوان از تعدد اين همخوان مي
  

 تهي سازيـد ازسنگ مالمت جيب و دامانها  سر شوريـده اي آورده ام ازوادي مجنـــون 
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  :بيت پنجم
  هاكه دارد ياد هر موري درآن وادي سليمان      حيات جاودان خواهي به صحراي قناعت رو

  

 .در اين بيت به خوبي مشهود است» ر«و » د«، »و«واج آرايي در حروف 
 .اين بيت تلميحي است به داستان مورچه و سليمان نبي

عت، كوچكي  و ضعف است و در مقابل سليمان نمـاد ثـروت و   در بيت پنجم مور نماد سخت كوشي، تالش، قنا
 .قدرت است

توان  مي وجه شبه اين تشبيه را. در بيت پنجم تشبيه قناعت به صحرا در اضافه تشبيهي صحراي قناعت را شاهديم
ر ايـن  مشـبه د . نيازي، صافي و يكدستي و زاويه ديد تا افق كه نشان از آينده نگري است دانسـت وسعت، آزادي، بي

 .تشبيه عقلي و مشبه به حسي است
جالب آنكه سليمان تنها قافيـه  . طور كه پيشتر گفته شد بيت پنجم تلميح دارد به داستان مورچه و سليمان نبيهمان

آنجا . شايد جواب اسم خاص بودن تنها اين قافيه از شعر را بتوان در بيت اول يافت. غزل است كه اسم خاص است
يادآور نامة حضرت سليمان نبي به بلقيس پادشاه كشور سبا است » هانه مد بسم اهللا بودي تاج عنواناگر « گويد مي كه

دانيم تنها سوره قرآن كـريم كـه داراي دو بسـم اهللا اسـت      مي و باز . آغاز كرد» بسم اهللا الرحمن الرحيم«كه نامه را با 
 .ط به همين نامه استسوره نمل به معني مور است و يكي از همين بسم اهللا ها مربو

ذكر حيات جاودان در آغاز اين بيت يادآور آب حيات و داستان خضر نبي است و خواننده آماده شنيدن واژگـاني  
شـود و   مـي  مرتبط با داستان حضرت خضر و آب حياتش است؛ ليكن بر خالف انتظار به جاي آب، با صحرا مواجه

شود  مي خالف افكار خواننده خود موجب آشنايي زدائي بيشتر بيتبجاي خضر با سليمان، اينگونه تضاد مفهومي بر 
 .دارد مي چرا كه ناگاه تعجب و حيرت خواننده را برمي انگيزد و وي را به تأمل بيشتري وا

شود، در اين بيت مور كه نماد تاريكي  مي اند آب حياتي كه ارمغان آن حيات جاوداني است در تاريكي يافتگفته
 .تواند اشاره به اين موضوع داشته داشته باشد مي و تيرگي است

  :بيت ششم
  رساند در سفال خشك ريحانها؟ مي كه جز من        گلستــان سخن را تازه رو دارد لب خشكم  

  

گيـري از ايـن   از جمالت استفهامي براي رساندن مفهوم بهره بـرده و بـه زيبـايي بـا بهـره      8و7و6شاعر در ابيات 
ضمن آنكه تاثير جمله استفهامي در بيت ششم و ادعاي شاعر در . سخنان خود پافشاري كرده استها بر تأييد پرسش

خلق معاني بديع آنگونه كه در اين بيت ادعا كرده شاعر را ترغيب به اسـتفاده از جمـالت اسـتفهامي در بيـت هـاي      
 .بعدي نموده است

شود اما در بيت ششم بـه واسـطه   سي استفاده ميكمتر از دو مصوت ديگر در زبان فار  ُ__اگر چه مصوت كوتاه  
شروع بيت با اين مصوت، شاهد بكارگيري فراوان آن در بيت هستيم؛ چنانكه در كلمـات گلسـتان، سـخن، خشـك،     

واضح است كه با هر بار تلفظ اين مصوت لب بـه حالـت غنچـه در     .جز، سفال و بار ديگر خشك به كار رفته است
همچنـين در آغـاز بيـت بـا     . ي است بر مضمون بيت كه سخنان را به گلستان تشبيه كردهآيد و اين موضوع تأييدمي

دهان به حالـت بـاز و گشـاده     »هاريحان« آيد و پايان بيت با تلفظ كلمهها به حالت غنچه در ميتلفظ اين حرف لب
ته شـدن لـب هـا و حاصـل،     گويي اين بيت گلي است كه از غنچه تا باز شدن گل يا  همان باز و بس. آيدشده در مي

 .دهد مي سخن را نشان
  بـا اسـتفاده از قاعـده ادغـام در عربـي     » يرملـون «با رسـيدن نـون سـاكن بـه يكـي از حـروف       » رساند مي من«در 

آن «همچنين اين قاعده در مـورد  . تر كردن بيت تاثير بسزايي داشته استتوان اين تركيب را خواند كه بر آهنگين مي 
و اين همه نشان از آن دارد كه سراينده به قواعد . كند مي در بيت هشتم صدق» كدامين نعمت«م و در بيت پنج» وادي

 .عربي آشنايي داشته و از آنان  براي زيبايي شعرش بهره برده است
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 .برند داراي حرف ل هستند مي واژگان سفال و لب كه  هر دو از صفت خشكي در اين بيت بهره
وجه شبه اين تشبيه را طـراوت  . لستان را در اضافه تشبيهي گلستان سخن شاهديمدر بيت ششم تشبيه سخن به گ

هاي گلستان و لب و دهان خالق سخن و نيـز  هاي گلستان و رنگ قرمز در گلو زيبايي و كثرت سخنان همچون گل
. توان دانستد، ميشواز اين حيث كه لب مانند گل، حالت باز و بسته دارد و در هر باز و بسته شدن خالق زيبايي مي

 .باشند مي در اين تشبيه مشبه و مشبه به هر دو حسي
 .شود مي در بيت ششم تضاد بين گلستان و خشك و تناسب بين لب و سخن و نيز گلستان و ريحان ديده

  :بيت هفتم
  ها؟شود خار سر ديوار مژگانـ مي كه آخر       بيني ز استغنا به زيـر پا؟ نمي دانينمي

  

بهره برده است كه ايـن موضـوع   » و«وتاحدودي » ر،ز،ژ«ظاهري در بيت هفتم شاعر از حروف هم شكل از لحاظ 
 .بخشد تداعي كننده شكل خار نيز هست مي ضمن آنكه به خوانندة ناظر ابيات حظي بيشتر از شنوده

ن اين دو فعل منفـي  اند و نيز مابيبينيم كه در صدر و عروض بيت واقع شده مي در بيت هفتم دو فعل سوالي منفي
تكيه كالم  .شوند مي ها به مصوت  بلند آ ختمهاي آنان را شاهديم كه اين متممها متممدو حرف اضافه و به دنبال آن

ها موجب آهنگـين شـدن ايـن مصـراع بـه      همه اين. در اين مصراع قابل توجه است» به»و » ز«نيز در حروف اضافه 
  :توان خواند مي چنانكه اين مصراع را همچنان شعر نو بدين شكل. استتنهايي بدون كمك از مصراع دوم شده 

  

  بيني نمي
  زاستغنابه زير پا 

 داني نمي
  .شود مي قلب جزء مابين كلمات آخر و خار و ايهام تناسب بين سر و مژگان در اين بيت ديده

  :بيت هشتم
  ارد فلـك سرپوش اين خوانهادزخجلت برنمي           كدامين نعمت الوان بود درخاك غير از خون؟

  

  حـرف غ نيـز  » خـاك غيـر از خـون   «واج آرايي در بيـت هشـتم در حـرف خ، ضـمن آنكـه در كلمـات متـوالي        
ها باعث شده صداي خر و خر ناشي از بريده شدن سر و ريخـتن خـون بـر    هم مخرج با حرف خ است و همه اين 

 .خاك به گوش برسد
ها و الوان غلبـه دارد و مـانع از نمايـان شـدن نعمـات      رنگ بر تمامي رنگدر اين بيت، در باور شاعر خون سرخ 

 .رنگارنگ در خوانِ خاك گرديده است
 در اين تشبيه، مشبه و مشـبه بـه هـر دو حسـي    . در بيت هشتم تشبيه خاك به خوان و سفره رنگارنگ را شاهديم

 .خوان دانست هاي الوان و گستردگي خاك وتوان در  نعمت مي وجه شبه را. باشند مي
در خوان خوانده نمـي  » و«جناس زائد در حرف وسط بين خون و خوان در اين بيت مشهود است هر چند حرف 

 .شود
 .تضاد بين خاك و فلك از لحاظ جايگاه

  :بيت نهم
  چنان از فكر صائب شور افتاده است در عالم       كه مرغان اين سخن دارند با هم در گلستانها

  

شور افتادن در عالم، در اين بيت، دميدن اسرافيل ملك در صورش را يادآور اسـت گـويي شـاعر قـدرت نفـوذ و      
ضمن آنكه ذكر اين معني در بيت آخر بـا دميـدن در صـور در    . گسترش اشعارش را به صداي صور مانند كرده است

 .شروع آخرت بي تناسب نيست
در ايـن بيـت نيـز  همچـون     . تواند باشد مي االت روحي متفاوتهاي سايشي در بيت آخر بيانگر حتعدد همخوان



 1392هاي زبان و ادبيات فارسي اسفند  هفتمين همايش پژوهش/      680

  :توان دريافتها ميبيت چهارم شوريدگي را از تعدد اين همخوان
  

  هاتانسخن دارند با هم در گلسكه مرغان اين     ت در عالمستاده افور اشائب صكر زفنان اچ
  

  :تناسب وزن با انسجام غزل
كاربرد اين وزن براي مفـاهيم  .عيلن مفاعيلن و در بحر هزج مثمن سالم استاين غزل بر وزن مفاعيلن مفاعيلن مفا

توان در اين غزل از بيت اول در استفاده از كلمه بسـم اهللا   مي اين تسلي بخشي و آرامش را.بخش استدلنشين و آرام
اين همه نشـانه  . تو در ابيات بعدي در واژگاني چون كعبه، دل، قناعت، گلستان سخن، نعمت، خوان و مرغان درياف

  .از تناسب وزن غزل با مفاهيم آن دارد
  :ارتباط واژگان در ابيات متوالي  

  هـر كـدام از ايـن ارتباطـات     . در شكل زير ارتباط واژگان در ابيات متوالي به وسيله پيكان نشان داده شـده اسـت  
  .مي توانند لفظي يا معنوي باشند كه شرح آن در جدول مربوطه ذكر شده است

  
  :شرح نحوه ارتباط واژگان در ابيات متوالي

 

شماره 
نوع  واژگان  ابيات

  نحوه ارتباط ارتباط

  2و1
  در مكاني تقريباً يكسان»نه«تكرار واژه لفظي نه ، نه

  كعبه قبلة پرستندگان اهللا معنوي اهللا ، كعبه
  ايهام تناسب گشتن به معني گرديدن با گرد معنوي نگشتي، گرد

  جناس خط دو واژه و قرار گيري در مكان كامالً يكسان لفظي نه، به  3و2
  ال يادآور الاله اال اهللا و خداي واحد و كعبه خانه اهللا معنوي كعبه، ال

 جناس ترجمه لفظي گريبان،جيب  4و3

  5و4
 جناس ترجمه لفظي وادي،صحرا

  دو اسم خاص كه مضاف آنها وادي است لفظي مجنون،سليمان
 تكرار واژه لفظي وادي، وادي

 تضاد دو واژه معنوي صحرا، گلستان  6و5
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  خشك صفت براي صحرا معنوي صحرا،خشك
  خشك صفت براي وادي معنوي وادي،خشك

  7و6
  تناسب بين دو واژه معنوي لب، مژگان
  تناسب بدليل هم جنس بودن معنوي سفال،ديوار
  خشك صفت براي خار معنوي خشك، خار

  8و7
 جناس ناقص لفظي خار،خاك

  اشاره به يك مفهوم معنوي زيرپا، خاك
 سر بخشي از كلمه مركب سرپوش لفظي سر، سرپوش

  :ارتباط واژگان در ابيات غير متوالي
تـوان مشـاهده    مـي  اين نوع ارتباطات را در يك غزل در ابيات غير متوالي هم بجز ارتباط واژگان در ابيات متوالي،

در . تواند در استحكام و انسجام غـزل مـوثر واقـع شـود     مي نيز در همراهي پيوندهاي متوالي كرد و اين نوع از پيوند
چـه از   هـا خط چين نشان داده شده و در ادامـه، نحـوه ارتبـاط آن    شكل زير واژگان مرتبط در غزل با عالمت پيكانِ

  .لحاظ لفظي و چه معنوي در جدول مربوطه شرح داده شده است
  

  
  

  نحوه ارتباط واژگان در ابيات غير متوالي            
  

شماره 
نوع  واژگان  ابيات

  نحوه ارتباط ارتباط

  ال يادآور الاله اال اهللا و خداي واحد معنوي اهللا، ال  3و1
  يادآور نامه سليمان نبي به ملكه سبا و شروع نامه با بسم اهللا معنوي بسم اهللا، سليمان

 تكرار واژه لفظي صحرا، صحرا  5و2
 )شلوغي، غوغا(اشاره به يك مفهوم معنوي شور، شوريده  9و4
 تناسب دو واژه معنوي صحرا، خار  7و5
 تناسب دو واژه معنوي سفال، خاك  8و6
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  9و6
ــي  گلستان،گلستان لفظـ

 ومعنوي
تكرار واژگان ضمن همراهي دوباره سخن و گلسـتان در هـر   

 سخن، سخن  .دو بيت

  :گزارش
.دلنشين دارد كه مفاهيم اخالقي را به خوبي و ساده و شيرين در خود جاي داده است ريتمي آرام واين غزل   

 شاعر در بيت اول ضمن آنكه به نوعي غزل را با نام خدا آغاز نموده است اين نكته اخالقي و اعتقـادي را يـادآور  
در ابيات بعدي غزل نيز شاعر يك بيت در ميان . شود كه براي رسيدن به مقامات عالي بايد به قادر متعال تكيه كرد مي

كنـد و مـابين ايـن ابيـات، از مضـامين عارفانـه و        مـي  نكات اخالقي همچون دوري از غرور، قناعت و استغنا را بيان
به نظر، شاعر مفاهيم اخالقي و عرفاني را بدين جهت به هم آميختـه كـه   . كند مي عاشقانه مانند دل و سر شوريده ياد

داند  مي شاعر اين گونه بيان كردن مضامين را هنر شاعري خود. از شنيدن  نصيحت هاي متوالي ملول نگرددخواننده 
  .بالد مي گونه هنر سخنوري به خودو در ابيات ششم و آخر، از داشتن اين

 همچنين اين غزل از تشبيهات متفاوت به خوبي بهره برده است ولي بيش از همه شـاعر از اضـافه هـاي تشـبيهي    
بكار بردن اضافه هاي تشبيهي كه بيانگر استفاده از تشبيه بليغ است، آشـنايي زدائـي بيشـتري را در    . سود جسته است

  .غزل موجب گرديده است

  :گيري هنتيج
ـ دهد كه شـاعر بـراي ايجـاد آشـنايي     مي اين تحليل نشان ده بـه شـنيدن اشـعارش هـم از     ي و ترغيـب خواننـ  زداي

 زهاي معنايي صائب اآشنايي زدائي چهاگر .هاي معنوي سود جسته استزدايياز آشناييهاي لفظي و هم زداي آشنايي
و آشـنايي   ها نمي تواند باشـد بر برتري آن كنند؛ اما اين دليل مي ها جلوه بيشتريآماري نسبت به لفظي لحاظ كمي و

و  شعر صائب تكميل كننده هـم هسـتند  ها نيست، بلكه لفظ و معنا در تر از معناييهاي لفظي صائب، كم ارزشزادئي
 . كند مي نقصان يكي بر كل مجموعه آسيب وارد

دهد كه انسجام و ارتباط طولي غزل، با ارتباط واژگـان و   مي بررسي شكل گرايانه با رويكرد توجه به واژگان نشان
لفظـي و واژگـاني، بعضـاً    چه از لحاظ لفظي و چه معنوي قابل مشاهده است، ضمن آنكه ارتباطات  الفاظ بين ابيات،

همچنين نوع نگرش به غزليات . دهند  مي باشند و اين ارتباطات را تحت الشعاع خود قرار مي هاتر از معناييمستحكم
. اگر ضمن نگرش سري، با نگرش مـوازي نيـز، بـه غزليـات نگـاه شـود      . مهم است هانيز در يافتن انسجام طولي آن

  .گرددانسجام طولي بيش از پيش آشكار مي
وجود پيوندهاي طولي در غزليات صائب، چه از لحاظ لفظي و چه معنايي، دليل بر آن است كه بر خـالف عقيـده   

هاي اين ارتباط و انسجام را، حـداقل در  برخي كه معتقد به عدم انسجام طولي در غزليات سبك هندي هستند، نشانه
  .توان يافتبك ميمورد صائب به عنوان يكي از بزرگترين سرايندگان اين س

اين موضـوع  . دهد هر غزل بسته به مفاهيم آن از وزني مناسب بهره برده است مي بررسي شكل گرايانه غزل  نشان
اثرگـذاري   بـراي بوده و هر آوا مناسب حال و هواي غـزل  آواها در القاي مفاهيم بسيار تأثيرگذار نشان از آن دارد كه 

ها در هاي زبان نيز بوسيله تكرار آنهمچنين بجز وزن اشعار، آواي واج. است هبه كار رفتروحي و رواني به خواننده 
شكايت، خشم و  عظمت، زيبايي و لطافت، اندوه و حسرت، شكوه و شُكوه و ي چونابيات، براي القاء حاالت مختلف

ن در قالب تعدد و نفرت، جريان و حركت، ناتواني و ذلت، ناخشنودي و عدم رضايت، سنگيني و جانكاهي و نظاير آ
  .است بسيار رساندههاي هر خانواده، براي القاي مضامين به خواننده بهره تكرر واكه ها و همخوان
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