
 

  عناصر سبك ساز در غزل ميرزا حبيب خراساني با تكيه بر عوامل انسجام واژگانيبررسي 
  1ليال الهيان
  2مريم آويژگان

  : چكيده
معدود  شاعران عرفاني پـس از مولـوي   ميرزا حبيب خراساني ،شاعر و عارف دورة مشروطه،به باور دكتر شفيعي كدكني از 

ديشـه داراي  شـعر او در زبـان، موسـيقي و ان    )27؛1380.(شخصي عارفانـة خـود را در غـزل آورده اسـت    هاي  است كه تجربه
در ايـن  .ويژگيهاي سبك شناختي مميزي است؛ با اين حال شعر او كمتر مورد سنجش منتقدان وسبك شناسان قرار گرفته است

ا تكيه بر عوامل انسجام واژگاني كه خود بخشـي از  نظريـة انسـجام مـتن هليـدي و  حسـن  اسـت ،بـه         پژوهش سعي شده ب
از آنجـا كـه   .معنايي بر گرفته از ابزار انسجام واژگاني پي بردهاي  مبتكرانة شاعر درحفظ  پيوستگي  وآفرينش زنجيرههاي  شيوه

در سطوح شـمول معنـايي،جزء واژگـي    (و باهمايي...) ي ودر سطوح آوايي،واجي،واژي،نحو(شعر حبيب در شگردهاي  تكرار
 -بديع و گاه بسيار شبيه به   غزل موالناست،  سزاست از رهگذر دريافت بسامد هر كدام به خصايص سـبكي موسـيقايي  ...) و

ب خراسـاني  از ديگر اهداف اين پژوهش آشنايي بيشتر با شعر و افكار ميرزا حبيـ .معنايي و تأكيدهاي انديشگاني او راه جست
  .است

 ميرزاحبيب خراساني،انسجام متن، انسجام واژگاني :واژگان كليدي

  مقدمه
،بـه بـاور دكتـر    متخلص به حبيـب   )ق1327-1266(دورة مشروطه و مجتهد عارف ميرزا حبيب خراساني ،شاعر،

ر غـزل آورده  شخصي عارفانة خـود را د هاي  شفيعي كدكني از معدود شاعران عرفاني پس از مولوي است كه تجربه
ديشه داراي ويژگيهاي سبك شناختي مميزي است؛ با اين حال شعر او شعر او در زبان، موسيقي و ان)27؛1380.(است

در عصر مشروطه كه سـر آغـاز انقالبهـاي شـگرف در     . كمتر مورد سنجش منتقدان وسبك شناسان قرار گرفته است
تـوان غـزل    چنانكه نمـي . شتر رنگ و بوي سياسي داردادبيات فارسي است غزل كم سروده شده و آنچه برجاست بي

انـد ماننـد حبيـب و صـفاي      شاعراني كه از متن مشروطه بيـرون بـوده  .خوب يا حتي متوسط عاشقانه يا عارفانه يافت
شـفيعي  (در واقع شعر حبيب نمونـة شـاخص شـعر صـوفيانة ايـن روزگـار اسـت        .اصفهاني تنها چنين اشعاري دارند

كـه غزليـات موالنـا را زنـده      هاي بازگشت به غزل عراقي به شـمارآورد  توان او را آخرين زنجيره مي )1380:77كدكني،
اش شـكل گرفتـه بـه همـين      شعر او به تناسب كششهاي روحاني و عاطفي )1379:44؛روزبه 88و474:1370صبور،(كند  مي

اي ديرين  دارد از آنجـا كـه از دل و    ههايي است كه در پيشينة شعر فارسي سابق سبب هر چند معاني،مفاهيم و انديشه
گـاه از خـوش    )342-341:1376؛ يوسـفي، 172: 1354شـفيعي كـدكني،  ( .جان شاعر مايه گرفته سرزندگي وتأثير خاصي دارد

نگارندگان در اين مجال برآنند براي  )181: شفيعي كدكني، همان( .آهنگ ترين اوزان گمنام  شعر فارسي بهره گرفته است
هاي انسجام واژگاني كه خود بخشي از  ر با ويژگيهاي سبكي غزل حبيب خراساني، آن را بر اساس مؤلفهآشنايي بيشت

  .نظرية انسجام هليدي و حسن است ، بررسي نمايند
كه جملـه را واحـد   ها  شناسي  گفتمان محور است و بر خالف ديگر رويكرد شناسي نقشگرا شاخه اي از زبان زبان
نيـز نقـش   .  دهنـد   مـي   واحد معنايي با ساختي متفاوت از ساخت جمله، معيار بررسـي قـرار    دانند، متن را مي تحليل

شناساني چـون آنـدره    زبان. عواملپيراموني چون بافت فرهنگي،بافت موقعيتي و مقوالت غير زباني را پيش چشم دارد
كـه هـر كـدام     )76:1390حق شناس (.شناسي نقشگرا هستند مارتينه، فرث، مايكل هليدي و رقيه حسن از پيشگامان زبان

  .بخشي از اين رويكرد را بسط دادند
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شناسي نقشگرا  زبان) 84:1390(راجر فالر. به نظر بسياري از محققان اين شيوه براي بررسي متون ادبي مناسب آمد
ترين  ا يكي از مفيداين شيوه ر) 195:1386( مايكل توالن.داند  مي  شناختي در مطالعه ادبيات ترين الگوي زبان را مناسب

چنانكـه هليـدي وحسـن در    . توان در تحليل متون ادبي به كاربرد داند كه مي ترين دستورهاي معنا محور مي آمد و كار
ل ايـن شـيوه را بـراي    به ايـن داليـ    حق شناس.اند هاي آثار خود متون ادبي را معيار تحليل قرار داده بسياري از بخش

هاي زباني و بررسي تناسـب هـر    ه خاص نقشگرايان به عوامل  وابسته به متن، جملهتوج:داند تحليل متون مناسب مي
سـازندة  هـاي   تر از جمله و بررسي روابط موجود ميان واحد جمله با متن، در نظر گرفتن متن به عنوان ساختي بزرگ

كنـد و در    مي  ادبي فراهمتري را براي تحليل اثر  آن همچون روابط انسجامي ، پيوستگي و نظاير آن كه فضاي گسترده
بـا بافـت   )به عنـوان سـاختي زبـاني   ( نهايت در نظر گرفتن ساختار سومي با عنوان گفتمان كه از رهگذر تركيب متن 

مختلف زبـان و  هاي  عبور از اليه) 1985(هليدي ). 76 – 77( شود  حاصل مي) به عنوان ساختي غير زباني(موقعيت 
بـه همـين دليـل نظريـة      .دانـد  ن يعني گونة ادبي را ويژگي مميزة شيوة  خـود مـي  توجه به كليت متن و شكل نهايي آ

گرايـي و   اي يافت و اگـر چـه در مبـادي  نظـري ماننـد برخـي گرايشـها چـون سـاخت          انسجام كاربردي ميان رشته
كـم بـه عنـوان يكـي از      سـب كـم  بدان پرداخته نشد، به سبب عرضة چـارچوب منا ) حداقل در ايران( گرايي صورت
سـبك شناسـي دكتـر محمـود      :رك( هاي نقد ادبي و سبك شناسي بانام رسمي سبك شناسي نقشگرا شناخته شـد  رويكرد
معرفي كردنـد  و بعـدها در    1976هيلدي و حسن در هاي  اين نظريه را دو زبان شناس به نام .)152 –142:1390فتوحي،

را مفهومي دانستند كه به روابط معنايي وجـود در مـتن   آنها انسجام .ديگر به تكميل آن پرداختندهاي  مقاالت و كتاب
ايـن  .اشاره دارد و منوط به تعبير و تفسير عناصري در متن است كه خود به عناصر دگري در همان متن وابسته باشند

ا از غيـر  توان مـتن ر   مي  شوند كه ذاتاً واژي يا دستوري اند و به كمك آنها  مي  ارتباط معنايي به وسيله عواملي شناخته
هليدي وحسن با اين باورند كه متن ساختاري فراتر از يك يا چنـد جملـه  اسـت كـه در قالـب       .متن مشخص نمود

.. .اين عوامل در برخي از ابزارهاي نظام زباني همچون ارجاع ، خذف ، تكـرار و  )1-1976:2( يابد  مي  جمالت تحقق
انسجام اجـزاء روسـاختي مـتن    .پيش انگاشته هايي وابسته است عينيت يافتن اين عناصر به.به طور بالقوه نهفته است

گاه قطعات زباني . كند  مي  دستوري به صورت زنجيره اي به هم وصلهاي  معنايي و صورتهاي  را با پيوند) واژه ها(
تاري مختلف نوشهاي  نوع و تعداد پيوندها در گفتار ، نوشتار ، سبك .توان با تعداد و نوع پيوندها مشخص كرد  مي  را

هـاي   ارتبـاط عناصـر انسـجامي بـا يكـديگر ، زنجيـره       .و حتي اهدافي كه نويسنده در نظر دارد با هم متفاوت اسـت 
در زنجيرة انسجامي و ارتبـاط دوسـوية   ها  حضور عوامل انسجامي ، شركت داشتن آن.آورند  مي  انسجامي را به وجود

ابزارهـاي  آفريننـدة    )58-55 :1390ايشـاني و سـارلي ،   (. گـردد   مـي   آنها با هم باعث هماهنگي انسجامي و پيوستگي متن
بـا توجـه    سازدو  ن را از غير متن متمايز ميمتكه گيرند   مي  در سه گروه جاي) 1976(انسجام از نظر هيلدي و حسن 

  : .ها با هم متفاوت است به نوع ادبي و سبك نوشتار بسامد آن
 ابزارهاي دستوري شامل ارجاع، جايگزينيو حذف 

 رهاي انسجام واژگانيابزا

 .ابزارهاي پيوندي شامل حروف ربط

شـايان   ) 4-3 :1976هيلـدي و حسـن ،   (.گيـرد   مـي   حرف ربط اساساً دستوري است اما انتخاب واژگاني را هم در بـر 
به جز عناصر انسجامي  عناصـر ديگـري   ) 1984(يادآوري است كه در نظرية هماهنگي انسجامي تكميل شدة هيلدي 

   .بسط داده شده اند كه دراين مجال ، فرصت بررسي آنها نيست.. .وها  ، گزارهها  چون فرآيند

  واژگاني انسجام
عنايي واژگاني كلمـات  هاي متن است كه از راه گزينش و تداوم م انسجام واژگاني نوعي ارتباط انسجامي ميان واژه

تواند يكي از ابزار موثر در خلـق مـتن باشـد زيـرا قـادر اسـت        اين شيوة انسجام با امكانات متنوع مي .آيد  مي  حاصل
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 تكرار، بـا هـم آيـي،    )320:1976هليدي وحسن ( هاي تقريبا بي ارتباط را به صورت كليتي منسجم درآورد ها وجمله واژه
انسـجام واژگـاني   هـاي   از گونه) البته در تعريف برخي پژوهشگران ( هم معنايي ،شمول معنايي و جزء واژگي ،تضاد
   .هستند
هاسـت و سـر ديگـر آن     تكرار را طيفي دانسته اند كه يك سر آن تكـرار عـين واژه  )227:همان(هليدي وحسن: تكرار

ان دو كلمـه  تكرار عين واژه زماني است كه از نظـر آوايـي و معنـايي ميـ    .هاي عام و درميانه شمول معنايي است ماس
. شـود  داند كه مهم هستند و بر آنهـا تاكيـد مـي     مي  تكرار واژه هايي را انسجام آفرين)5:1995(سالكي . تفاوتي نباشد

ا واژه    هاي دستوري مانند حروف اضافه و حروف ربط هر چند مهم واژه هـاي متنـي    اند و در انسجام مـتن موثرنـد امـ
تكـراري از ايـن دسـت فضـاي     . شـود   مـي   ار نشوند وحدت و انسجام مختلهاي انسجام آفرين اگر تكر واژه. نيستند

بدون هيچ توضيحي اشارة بسـيار گـذرايي   ) 81: 1985( وحسنهليدي.تجربي بسيار مشابهي در هر بار رخداد آن است
  .اند به تكرار آوايي داشته

درالي العجز ، جنـاس و سـجع   در مباحث بالغي تكرار مبناي بسياري از صنايع شعري چون قافيه ،رديف ، ردالص
از آغاز بالغيون با نكته سنجي و دقت فراوان انواع تكرار را بررسي كـرده  و آن را از عوامـل اصـلي مـتن     . است.. .و

در نظرية انسجام نيز تكرار از عوامل اصلي پيوستگي متن است و به صورتهاي تكرارآوايي ، تكرار  .اند دانسته  مي  ادبي
  .شود  مي  در متن يافت) هم معنايي (، تكرار معنا و مضمون  عيني، تكرار ناقص

اي معنايي ميان آنها برقرار است اما اين رابطه دقيـق و   نوعي انسجام بين يك جفت واژگاني است كه رابطه :يآي با هم
ها بيشتر تمايل به هم وقوعي در يك محيط دارند؛ معمـوال هـر دو واحـد واژگـاني الگـوي       نيست؛ اين واژه دنظام من

تواند شامل هـم معناهـا،     مي  يابند؛ اين تداعي معنايي گاه  مي  باهمايي مشابه دارند؛ به همين دليل در بافتي مشابه ظهور
يعنـي گـاه بـا    (خل يك مجموعه يا بخشي از يك كل باشـند  معناهاي نزديك به هم، حتي انواعي از تضاد، اعضاي دا

هسـتند يـا پسـر و    ) مجموعه مبلمـان (مثال ميز و صندلي عضوي از يك مجموعه) بخشهاي فرعي تكرار توازي دارند
ها آسان نيسـت ماننـد دكتـر و بيمـار، خنـده و       شوند اما هميشه طبقه بندي همايي  مي  دختر كه شامل نوعي تضاد هم

هـاي   گاهي بيرون از روابط واژگاني طبقه بنـدي شـده زنجيـره    )286-285:1985هليدي و حسن،(الش و موفقيتلطيفه ،ت
شود مثال با شعر، ادبيات، خواننده، نويسنده و سبك ؛حتي اگر اين رابطه تمايلي سـاده بـه     مي  انسجامي بلندي ساخته
اگر باهم آيي منطقي نداشته باشد بازتاب انسجامي دقيقي  كنند اما  مي  ها باشد، همديگر را تقويت هم وقوعي بين واژه

اگر بخواهيم بين چهار واژة سرد، برف، سفيد و يخ دو رابطه با هم آيي برقرار كنيم سرد با يخ و برف . نخواهد داشت
كنـد،در    مـي   بيني در مـتن ايجـاد   با هم آيي قدرت پيش .)1985:576هليدي و حسن،( با سفيد تمايل همايي بيشتري دارند

فراواني چون روزهاي هاي  و نمونهكند  مي  عين حال در رفع ابهام موثر است وتا حدودي محيط واژگاني متن را تعيين
  . دربرمي گيرد.. .هفته ، واحدهاي پولي ، موجودات ، حيوانات ،ابزارآالت ،مشاغل ، گلها و

دهـد و هرچنـد فاصـله دو عنصـر       مـي   توري رخدسهاي  با هم آيي در زنجيره اي طوالني نيز ، فارغ از محدوديت
در صناعات بـديعي زبـان فارسـي مراعـات النظيـر       .واژگاني با يكديگر كمتر باشد ، قدرت انسجامي آنها بيشتر است

، عرف ادبي يا سنتهاي عاميانه است نه معيار عقلي و همين ها  تقريباً معادل با هم آيي است ، البته معيار مالزمت واژه
   .افزايد  مي  مداوم بر زيبايي و انسجامتداعي 
برخي از پژوهشگران تضاد را به اعتبار اينكه دو واژه به دليلتباين كنوني آنها در متنيدر كنار هم آمده انـد آن را   :تضاد

 ما نيز به اين اعتبـار  .ازمجموعة با هم آيي فرض كرده اند و برخي آن را عنصر انسجامي مستقلي به حساب آورده اند
  انجامـد آن را بررسـي    مي  معنايي و انسجاميهاي  كه وجود تضاد گونه اي از انسجام معنايي  است و به خلق  زنجيره

) تقابـل (تضـاد  )80:1985همان(. اختالف معاني تجربي است به همين دليل در مجموعة تكرار آمده استتضاد  .كنيم  مي
تضـاد باتكواژهـاي   ). شوهر -زن/ مانند خريد،فروش(بل دوسويه، تقا)مانند گرم،سرد(صفتيهاي  تواند به  صورت مي

-118:1 387صفوي،(باشد )كارد،پنير/ مانند فيل،فنجان(و تقابلي ضمني )اصولي،غير اصولي / مانند آگاه،ناآگاه( منفي ساز
120(.  
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ا در   پوشـاني كامـل معنـايي ن    معناي  تجربي دو صورت واژگاني است كه اگر چه ميان آنهـا هـم   :هم معنايي يسـت امـ
به ويژه در ها  اين تكرار.جهان،دنيا،گيتي/رساند مانند كلمة خانم، بانو، زن   مي  دهد يك معنا را  مي  مقطعي كه تكرار رخ

به عالوه معمـوال  . تري دارند ها بيشتر است، نقش انسجامي قوي متون ادبي كه توجه به شيوة كاربرد كلمات وتنوع آن
 .يابد هايي دارند كهخواننده غير مستقيم در مي ال بار عاطفي اندك تفاوتمعنا در انتق هاي هم واژه

عناصري كه به عام اشاره دارنـد،فراگير نـام دارنـد و    . هاي آن است رابطة يك طبقة عام با زير مجموعه :معنايي شمول
فراگيـر و زيـر    حيوانـات :هاي آن اشاره دارند شـمول معنـايي هسـتند بـه عنـوان نمونـه       عناصري كه به زير مجموعه

 شـود   مـي   بندي متفاوتي از شمول ديـده  هاي سگ، گربه، خرس شمول معنايي هستند؛البته در هر زبان درجه مجموعه
 . آيد مثل گربه و سگ در طبقة حيوانات  مي  شمول نوعي تضاد به حساب گاه روابط دو هم )80:1985هليدي وحسن، (

اين رابطه نوعي رابطة  سلسله مراتبي است كـه ميـان    .دهد هوم نشان ميرابطة كل به جزء را ميان دو مف :جزء واژگي
شـاخه،  ←درخـت  :شود و شباهت بسياري به شمول معنايي دارد ماننـد  اجزا و كل تشكيل دهندة آن اجزا بر قرار مي

رك (سـت ا معنايي توضيح داده شده در نظرية  انسجام ، شمول معنايي ،جزء واژگي وتضاد در بخش هم.برگ،ريشه،تنه
هاست كه مرجع در راس آن قرار دارد مانند انسان كه  اسمهاي عام مجموعة كوچكي از اسم .)332: 1976هليدي وحسن  

هسـتند كـه بـه    .. .مكان، عمل وهاي  گيرد، به همين شيوه اسم شخص، فرد، مرد، زن، كودك،دختر و پسر را در بر مي
ها عضوي از يك مجموعة باز انسجام واژگاني هسـتند   اين اسم. نوعي ارجاعي هستند و از منظر ديگر هم معنا هستند

  .)274-275: 1975هليدي وحسن(توان ترسيم كرد  و گاه در تقسيم بندي خط مشخصي ميان اين نوع با تقسيمات باال نمي

  :بررسي عناصر واژگاني در غزل حبيب خراساني
رديـف كـه نـوعي تكـرار كامـل      .شتر غزليات اوسـت هاي تكرار در غزل حبيب خراساني رديف در بي از شيوه :تكرار

واژگاني است تأثير به سزايي در ضرب موسيقايي شعر او دارد، در بيشتر مـوارد باعـث پيوسـتگي معنـايي ابيـات در      
مانند .است) مانند شيخ يا خود شاعر(شود،به ويژه آنكه گاه غزلي شرح اعمال يك شخصيت  محور عمودي ابيات مي

  :عغزلي با اين مطل
  

 بـودشيخنا شب تا سـحر مسـت و خـراب از بـاده
 

ــود    ــاده ب ــان مســت و خــراب افت ــات مغ  در خراب
 

  

اند وگاه اين رديف در ميان مصرعها نيـز   به هم پيوسته»بود«كه تمام نه بيت غزل شرح داستان شيخ است با رديف 
  :شود تكرار مي

  

 مـيبا حريفان دغل نـرد و قمـار جـام
  

 خـورده بـود و داده بـود   كرده بـود و بـرده بـود و     
 

 232ص    
  

اين ميزان باالي تكرار ضرباهنگ شعر را سرعت بخشيده است به عالوه در متحد ساختن مضمون و زمـان وقـوع   
  .رساند داستان شعر به شاعر ياري مي

اي كه گـويي ادامـة يكديگرنـد،     آنچنان كه موالنا گاه چندين غزل با يك شخصيت و رديفهاي متحد دارد  به گونه
  : است» بود«و رديف همان» شيخنا«حبيب نيز چندين غزل دارد كه شخصيت اصلي آنها 

  

 شــيخنا  افتــان و خيــزان بــر در ميخانــه بــود
  

 هشيار و يـك نـيم دگـر مسـتانه بـود     نيمه 
 

 233ص   
               يا          

 شيخنا خيـز و بـرون آي ز خـود گـامي چنـد
  

 جستجويي كن و از هـم بگسـل دامـي چنـد     
 

 241ص   
  

اين تكرار عين شخصيتها  با نامهاي متناسب با جايگاه اجتماعي افراد عالوه بر تكـرار مضـمون،خلق شخصـيتهاي    
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كند؛همچنين از قالب به ظاهر مستقل و هفت تا پانزده بيتي غزلز فراتر  ميثابت در شعر فضاي شعري شاعر را معرفي 
آوردكـه   رود وبدين وسيله ميان غزلهاي متفاوت و با فاصله نوعي ارتباط معنايي و انسجام واژگاني به وجـود مـي   مي

ها در اين غزلهـا   ماييعالوه بر رديف و شخصيتهاي تكرار شونده ، باه.هايي با فاصلة بسيار دور هستند داراي زنجيره
شـوند در اشـعاري    ها از يك دايره معنايي تداعي كننده انتخـاب مـي   از آنجايي كه باهمايي.نيز در خور بررسي هستند
مست، خـراب، بـاده، خرابـات مغـان،      232به عنوان نمونه در غزل صفحة.تر و بستنه تر است چنين دايرة معنايي تنگ

  .اند مستانه، افتان و خيزان باهمايي دارند كه به نوعي حامل تكرار يا باهمايي نيز ميخانه،233و در صفحة  مي  جام
جز رديف تكرار عين واژه در غزليات حبيب بيش از آنكه با هدف زيبايي شناختي باشد بر اساس نقش معنـايي     

  :مهيا شده است
  

 خاكي است كه رنگـين شـده از خـون ضـعيفان
  

ــام    ــدايــن ملــك كــه بغــداد و ريــش ن  نهادن
 

ــد ــان ش ــاك عي ــد و از ت ــين آم ــاك عج ــا خ  ب
  

ــد      ــام نهادن ــيش ن ــه م ــاهان ك ــون دل ش  خ
 

 234ص   
  

 و يـــا   خـــاك درگـــاه تـــو چـــون فّـــر هماســـت
  

ــديم    ــايي آمـ ــر همـ ــن فّـ ــيل ايـ ــي تحصـ  از پـ
  
 

 هركه سر بر خـاك  ايـن در سـود چـون حاجـت رواسـت
 

ــديم    ــي آمـ ــي حاجـــت روايـ ــدي پـ ــه اميـ ــا بـ  مـ
 

    283ص  
شـوند تـا    هايي تكرار مي شود كه همزمان در دو مصرع و در دو بيت واژه مثالهاي باال موارد متعددي ديده ميمانند 

و گاه آنقدر در هـم فشـرده و    سازند توان ادعا كرد اين تكرارها زنجيره وار همة اجزا را به هم متصل مي جايي كه مي
  : اندازد هاي موالنا مي ننده را به ياد غزلكنند و خوا فراوانند كه موسيقي شعر را نيز دو چندان مي

  

ــژاد خــردم ســوي خــرد  از ن
  

ــازگردم كــه خــرد ســاخت مــرا   ب
 

 199ص   
  

توان آن را خصيصة همة غزليـات حبيـب    اي كه مي شود ، به گونه اما آنچه بيش از همه در غزليات حبيب ديده مي
تكرارهـا سـبك شـاعر را فـردي و مخـتص بـه خـوداو        تكرارآوايي بـيش از ديگـر   .به شمار آورد تكرار آوايي است

شـوند و در متـون ديگـر     اندكه تنها در همان متن ميسر مـي  سازدزيرا در واقع اين گونه تكرارها تكرارهاي موردي مي
حبيب در ابياتي كهامر وتحكم يا نهـي  .گيرد گردند زيرا با فضاي وزني،واژگاني و معناشناختي آن شكل مي محقق نمي

جويد و آنجا كه در پي خلق ضرباهنگي پر تپش و تند است از تكرار  در نظر دارد از تكرار همخوان سود ميو منع را 
  :كند واكه استفاده مي

 يــك بــار بميريــد و دوم بــار نميريــد
  

ــد   ــار مزايي ــد و دوم ب ــار بزايي  يــك ب
 

 240ص    
  

هـا يـا    ابيـات غـزل واژگـاني بـا واكـه      كند ،گـاه تمـام   جالب آنكه اين تكرارها در تنها ددر يك بيت محصور نمي
  .هستندب كه در هر بيت حداقل چهار واژه داراي همخوان  مانند غزل پيشين هاي مشترك دارند همخوان

  :تكرار واكة آ مانند.هانيز چنين است در مورد واكه   
  

 خوشــا دردي كــه درمــاني نــدارد
  

ــدارد     ــاماني ن ــق س ــز عش ــري ك  س
 

 242ص    
  : تكرار واكه و همخوان با هم

  

ــت ــويش اي داوود وق ــا خ ــي ب  داوري دارم بس
 

 اســت فصــل الخطــاب كــن چــون تــو را حــق دادهداوري 
 

 141ص   
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هـاي او در   هاي تكرار پي در پي همة اينها با هم باعث شده است كه  از دورة او تا كنـون بسـياري از غـزل    نمونه
  :شوندمانندهاي مختلف موسيقي خوانده  دستگاه

  

 اسـت و بـسگوهر خود را هويدا كـن كمـال ايـن
 

 خويش را در خويش پيـدا كـن كمـال ايـن اسـت وبـس       
 

 263ص   
  

اين شـعر را  ي و الف  و واكة چ گ، ش، ،سبا تكرار همخوان  كمال اين است و بسكه همزمان رديف طوالني 
  .است پويا، موسيقايي و منسجم ساخته
بلكـه   كنـد  حبيب آنكه او هيچگاه به ايفاي يك نقش انسجامي براي يك واژه اكتفا نمي نكتة در خور تأمل در غزل

  :دهد و اينگونه ظرفيت انسجامي آنها را افزايش مي كند دو يا چند نقش ديگر نيز بر آنها حمل مي
  

 مرغ دل ما را كه بـه كـس رام نگـردد
  

 آرام تويي،دام تويي،دانـه تـويي تـو    
 

  

دام و دانه و رام و مرغ همزمان تكرار ناقص واژگاني ميان دام و دانه ،تكرار همخوان و واكه   در اين بيتدر باهمايي
  .شود ميان رام و دام   ديده مي

ايـن  %20در حـدود  . در بررسي غزليات حبيب هيچ شعري يافت نشد كه از اين شگرد انسجامي خالي باشـد  :باهمايي
بـا اينـو اوصـاف شـاعر واژگـاني را بـه       .اي اسـت  بسيار قابل مالحظه اشعار همة ابيات باهمايي دارند كه خود درصد

هاي متداعي گاه تنها نوعي  همايي يـا بـا تعريـف بالغـت سـنّتي       اين واژه.خدمت گرفته كه تد اعي كنندة يكديگرند
فـراوان   تناسب در بر دارند،اما گاهي به پروردن  نوعي ديگر صنايع مانند تلميح يا حتي تشبيهات مضـمر در شـعر او  

كند؛نكتة در  خور تأمل آنكه بسامدباالي باهمايي شعر او در واقع ابزاري براي القـاء مفـاهيم عرفـاني     است،كمك مي
كمك گرفته باشد، متنوع و بي ...اين باهمايي هامانند غزل مولوي كه از طبيعت و ابزار زندگي مردم و مشاغل و.است

بررسي انـواع باهماينـدهاي شـعر او مـا را بـه      .تر از موالناست سيار بستهشمار نيستند؛دايرة همايندها در شعر حبيب ب
هايي است كه در عرفان اسـالمي   ها واژه سازدزيرا در صد فراواني از اين نمونه مفاهيم پنهان در بطن شعر رهنمون مي

  : معنايي كامال نمادين دارند مانند مي،جام،مجلس عيش و ميخانه
  

 سبحةصـد دانـه بـودشيخ و زاهد را خميـر از
  

 طينــت ميخوارگــان نيــز از گــل پيمانــه بــود  
  
 

 235ص   
  

اي از اين همايندها نيز  واژگاني مربوط به دين و شريعت است كه بي شك ريشـه در سـابقة دينـي و     بخش عمده
  :اجتماعي شاعر دارد

 بندگي بر در مـردان خـدا ديـن منسـت
  

 خاك راه همه عالم شدن آيـين منسـت   
 

 2054ص   
  

 در مدرســه علــم و عمــل آمــوختني نيســت
  

 جز درس نفاق و دعا اندوختني نيست 
 

 209ص   
  

برخي از اين باهمايندها كه از امور محسوس و طبيعي گرفته شده يا آنهايي است  كه نماد شده يا راه نماد شـدگي  
  :استرا در عرفاندر پيش دارند،به ويژه آنهايي كهبا عبادت يا نور وظلمت در ارتباط 

  

 اسـتنـاقوسنيسـت بانـگجرساين 
  

ــن دم از   ــروي ــر دي ــادپي  دارد ي
 

 249ص   
  

اي به چشم  كشد با اين حال همايندهاي تازه پس اين بسامد باالي همايندهاست كه عمدة بار شعر رال بر دوش مي
  .اند خوردو همان واژگان مرسوم شعر عرفاني تكرار شده نمي

گاهي نيز اين همايندها از اندام محبوب يا اموري مربوط به آن است كـه شـكلي از جـزء واژگـي بـه حسـاب           
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  :آيد مي
 خـواب كـردچشم پر خوابت مـرا بـي

  

 تـاب كـرد   زلف پر تابت مـرا بـي   
 

 تا رخ خوبـت بـه گلشـن جلـوه كـرد
  

 از رخ گل رنگ و تاب و آب برد 
 

 طـــاق ابـــروي تـــو در وقـــت نمـــاز
  

 از مسجد و محـراب بـرد   شيخ را 
 

 232ص   
  

هايانسجامي در  در اين غزلهاهمايندها درابيات پراكنده شده و زنجيره.حبيب مانند موالنا غزلهاي گفتگويي نيز دارد
  :كنند مانند غزلي با مطلع ها آنها را همراهي مي اند كه البته ديگر مؤلفه اي خلق كرده هم تنيده و بسيار پيچيده

  

 لبـت يـك بوسـه گفـت آري شـود گفتم از لعـل 
  

 |ليك با صد خواري و زاري و دشواري شود 
  

 

 249ص   
  

به ديگر سخن تقابلهاي معنـايي آنچنـان   .هاي متضاد است يكي از اصول شعر حبيب انتقال معنا به وسيلة  كلمه :تضاد
بـه ذهـن خواننـده بيـان      ذهن شاعر را پرورده كه در شعرش نيز امور انتزاعي بيشتر با تضادهاي محسوس و نزديـك 

  :اين امور متضاد معموال با مؤلفة ديگري نيز همراه است كه ممكن است تكرار،باهمايي يا هم معنايي باشد. شوند مي
  

 با آب ازين جامـه پليـدي نتـوان شسـت
  

 با آتش سوزانش بشوييد بشـوييد  
 

 240ص   
  

 كار ما بسـيار اگـر دشـوار و صـعب افتـاده بـود
  

 كني هر كار دشـوار آمـديم   ميچون تو آسان  
 

  

  :كند گاه يكي از ويژگيهاي متضاد دو امرهمسان را برجسته مي
  

 زنده بي عشـق مـرده در كفنـي
  

 اين كفن را بـه عشـق سـودا كـن     
 

 240ص   
  .زنده و مرده هر دو انسانند كه در داشتن ونداشتن جان در تضادند

  :سازد امكانات مثبت و منفي ساز واژه آنها زا متضاد ميوقتي امكان آوردن كلمات متضاد نيست هم شاعر با 
  

 يــك بــار بميريــد و دوم بــار نميريــد
  

 يك بار بزاييـد و دوم بـار مزاييـد    
 

 240ص   
  

با آوردن تضادهاي مكرر در بيت بيت شعر  شاعر در تالش است جهانبيني عرفاني مذهبي خـود را كـه براسـاس    
اين تضادها گاه از محـدودة بيـت در  گذشـته  و در محـور     . به نمايش بگذاردتقابل شكل گرفته را از وراي كلمات 

يابـد   هاي دورتر  راه مي هاي همجوار به جمله هاي انسجامي از جمله به اين شكل زنجيره. اند عمودي شعر بسط يافته
  سازد تر مي و متن را در هم تنيده

اي به جملة ديگـر نيسـت بلكـه بـه      باشد پراكنده و  از جملهاگر هم .معناها در شعر حبيب اندك است هم :هم معنايي
هـا   آيند به همين دليل معموال نقش انسجامي در ميـان جملـه   صورت تتابع اضافات يا نزديك به هم در يك جمله مي

  :كنند ايفا نمي
  

 نيست در كـوي مغـان مشـغلة جنـگ و نـزاع
  

 مدرسه جاي دگر ميكده جايي دگر است 
 

 214ص   
توان آن را از خصايص سبكي شعر حبيـب بـه    هاي هم شمول نيز بسيار اندك است به همين دليل نمي واژهبسامد 

  .شود حساب آوردو از بررسي آن در اين مقال خودداري مي

 



 93/   ساز در غزل ميرزاحبيب خراساني با تكيه بر عوامل انسجام واژگاني    بررسي عناصر سبك

  :گيري نتيجه
ويژگيهـاي  اي كه ميتـوان آنهـا را از    هاي پر كاربرد  هستند به گونه باهماييو تكرار از مؤلفهواژگانياز عوامل انسجام 

او با كمك تكرار ضرباهنگ پوياي موسيقايي خلق كرده كـه حاصـل لحظـات خـاص     .سبكي شعر او به حساب آورد
البته تأثير اين تكرارها بر وزن شعر او پژوهشي مستقل . سروده است  مي  عرفاني شاعر است كه در همان لحظات شعر

اي  اين ابزار وسـيله .خورد باالست و در هر غزل به چشم ميهمجنين بسامد باهمايي بسيار .طلبد را در مجالي ديگر مي
ها به خدمت گرفته  زيرا  محمل مناسبي بـر اي حمـل بـار     است كه شاعر براي تداوم معناي متن بيش از ديگر شيوه

از طرفي شاعر برخي از انها از بيت اول تا بيت نهـايي غـزل امتـداد بخشـيده و از     .نمادهاي داخل شعر عرفاني است
هاي انسجامي فاصـلة طـوالني    به ديگر سخن برخي از زنجيره.وند معنايي در محور عمودي اشعار غافل نبوده استپي

حبيب خراساني از بسامد باالي عناصر انسجام بـه منظـور زيبـا    .ورزند با هم دارند اما  برعدم استقالل ابيات تأكيد مي
  .ساختن شعر و انتقال مفاهيم بلند عرفاني سود جسته است
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