
 

  اي  گزيدهپژوهي در  ؛ نمونه»نقد گرانيگاهي«بهسازي الگوي بازانديشي و 
  از رباعيات ديروز و امروز

  1نسب سميرا بختياري
  2شريفي دكتر فرشيد سادات

  :چكيده
، )در جايگاه يكـي از الگوهـاي نقـد فرماليسـتي شـعر     (» گرانيگاهي نقد«مقالة حاضر، به قصد بازانديشي و بهسازي الگوي 

مراتبي شـگردهاي سـازندة فـرم     شده را براي نقد سلسله كوشد تا با تدقيق تلقي از فرم، الگويي بهسازي تدوين شده است و مي
  .دست دهد به) ويژه شعر كوتاه و غيرروايي به(شعر 
شـده   چـاپ (» نقد گرانيگاهي روشي براي نقد فرماليستي شعر«اي با عنوان  مقاله را دكتر عليرضا فوالدي در» نقد گرانيگاهي«

اند، سـپس بـا    ايشان ابتدا سطوحي را براي فرم شعر قائل شده. اند ارائه داده) 163تا137، صص3، سال اول، شمارةنقد ادبيدر مجلة 
تـر، دو   انـد و نگارنـدگان پـيش    مثـال تبيـين كـرده   در جايگاه گرانيگاه فرم شعر، الگوي خود در قالـب  » شگرد بنيادي«تعريف 
زدن كارآيي ايـن الگـوي پيشـنهادي     منظور محك اند كه به از آثار استاد منصور اوجي ست مرا حاليو  مرغ سحررباعي  مجموعه
كه به نظر ( در مسائلي اساسي است) به قصد تكميل(كه نشان داد اين الگو در چند اصل نيازمند بازنگري همدالنه  3اند بررسيده

در نقد گرانيگاهي مرز ميـان فـرم و سـاختار    . نخست): اند بودن تعريف فرم ايجاد شده رسد تمام اين نقايص در نتيجة مبهم مي
در ميـان كاركردهـاي   . اين نقد تفاوت ميان فرماليسم روسي و امريكايي را در نظر نگرفتـه اسـت؛ سـوم   . مشخص نيست؛ دوم

بخشي در واقع مربوط به ساختار است و فضاسازي نيز در واقع نتيجة تحقق فرم  نظر گرفته، انسجاماي كه براي فرم در   گانه سه
تر مفهـوم شـگرد    تعريف دقيق و عيني: تر زير نيز نيازمند بازنگري است اين نقد چهار نكتة جزئي. است نه كاركرد آن و چهارم

  ايجاد انسـجام (تر سه كاركرد اساسي اين شگرد  ؛ تبيين دقيقكلي فرم شعر بنيادي و راه تشخيص آن؛ تعريف دقيق سطح دروني
جزئـي فـرم شـعر محـدود      ؛ تجديد نظر در انتساب تزئينات آوايي كه در اين شيوه به سطح دروني)و ايجاد سبك و فضاسازي

بـه  . رسـد  ظـر مـي  به ن. كلي قرار بگيرد بسته به كاركرد آن، ممكن است در سطح دروني )148فوالدي، پيشين، ص. نك(است  شده
شده در مقالة پيشين، سـه ربـاعي بـه ايـن نـوع تحليـل تـن         ها، كه از ميان شصت رباعي بررسي عالوه، در نتيجة همين ضعف

  .دادند كه ما را به تجدبد نظر در الگو و ارائة مقالة حاضر بر انگيخت نمي
، نكات زير براي بهسازي الگـو عرضـه شـده    شده ، در اين جستار در نهايت و با در نظرگرفتن همة مسائل و نقايص مطرح

  :است
اي از تمهيـدات   فـرم، مجموعـه  «: ايـم  ترين گام براي اصالح نقد گرانيگاهي، فرم را بدين شكل، بازتعريف كرده دراساسي. 1

بر مبناي ايـن  (» كند مي... و) تلويحي(، برجسته، مؤكد، پوشيده )پررنگ(، آشكار )رنگ كم(بياني است كه معنا يا معاني را پنهان 
  ؛)اولين كليد براي يافتن شگرد بنيادي و درنتيجه توصيف فرم در نقد خواهد بود» تصرف در معنا«تلقّي 
يا واژگـاني را در    ، واژه)فرم» گرانيگاه صوري«در جايگاه (كنيم در كنار شگرد بنيادي  بر اساس گزارة پيشين، پيشنهاد مي. 2

  ناميده شود؛» گرانيگاه معنايي«ة تمركز تصرف معناييفرم باشد و شايسته است گاه يانقط شعر در نظر گرفت كه تكيه
هـا   ترين تصرّفات معنايي در آن جستجوي واژة يا واژگاني كه بيشترين و اساسي(شدة پيشنهادي  بر اساس الگوي بهسازي. 3

گفتـه از   ، سه رباعي پيش)اند ممكن ساختهمراتبيِ صناعاتي كه اين تصرّف را  اتفاق افتاده و سپس تحليل نقش و جايگاه سلسله
نه رباعي از خيـام و بـه همـين تعـداد از مختارنامـة      (رباعي ديگر  27اوجي كه با الگوي قبل تن به تحليل نداده بودند در كنار 

  :اند كه نتايج زير را در بر داشت پژوهي و تحليل شده ، دوباره نمونه)عطار و نيز رباعيات ايرج زبردست
شناسـانه   هـاي سـبك   توان از فرم در جايگاه يكـي از شاخصـه   در نظر گرفتن ارتباط ميان معنا، شگرد بنيادي و فرم، مي با. 1-3

، »سـبك ايجـاد وحـدت تـأثير    «، »سـبك شـگردهاي معنـايي   «، »سبك شگردهاي صوري و تمهيـدات بيـاني  «استفاده كرد و از 
  اي از آثار يك شاعر سخن گفت؛ موعهو مانند آن در پيوند با مج» اضطراب سبك در وحدت تأثير«

                                                            
 .ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز دانشجوي كارشناسي -1
  .آموختة دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز دانش -2
 ، دانشگاه عالمه طباطبايي91ارائه شده به پنجمين همايش انجمن ترويج زبان و ادب فارسي، تابستان -3
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حتي سه شعري كه فرمشان با الگوي اولية دكتـر فـوالدي   (ها  مند از تمام نمونه دادن توصيفي سامان دست اين الگو توان به. 2-3
  را داشت كه نشان از توفيق نسبي بهسازي است؛) تن به تحليل نداد

هـاي   يابـد امـا در اشـعاري بـا فـرم      عنايي دقيقاً بر يك واژه تمركز ميهاي منسجم و داراي فرم قوي، تصرّف م در رباعي. 3-3
، اين )تر هاي وسيع پژوهي و در صورت تأييدشدن با نمونه(تر گرانيگاه معنايي ميان چند واژه در نوسان است كه احتماالً  ضعيف

  .پديده شاخصي مناسب براي تشخيص كم و كيف قوت يا ضعف فرم يك شعر است
شناسي، عطار  نقد گرانيگاهي، گرانيگاه صوري، گرانيگاه معنايي، نقد فرماليستي، فرم، شعر كوتاه، رباعي، سبك :يواژگان كليد

  .نيشابوري، منصور اوجي

  مقدمه. الف
  معرفي نقد گرانيگاهي. 1

راستا، توجه خود را از فرامتن بازگرفتـه،   كالم هنري هستند و دراين» ادبيت«ها، در پيِ تبيين و توصيف  فرماليست
اي اسـت كـه در آن، زبـان متـداول بـا       كنند و معتقدند اثر ادبـي، نوشـته   به زبان و ساخت و فرم اثر ادبي معطوف مي

كيفيتـي  «هـا فـرم را    آن. )208: 1385ميرصـادقي،  (شـود   اآشنا بدل مـي انديشد به زباني تازه و ن تمهيداتي كه خالق اثر مي
. نـك (كنـد   ها سروسامان داده و حضورشان را در متن توجيه مـي  دانند كه به آن مي» برآمده از روابط دروني اجزاي اثر

توان در آثار  گونه مياما  اين وحدت را چ. بنابراين، از اين زاويه، فرم، وحدتي حاكم بر كل اثر است. )87:1385گـرين،  
 هايي و هر مؤلفه به چه ميزان در آفرينش اين وحدت نقش دارند؟ ادبي توصيف كرد يا چه مؤلفه

هاي سازندة  براي توصيف اين وحدت و يافتن مؤلفه) 3، ش1ادبي، س  مجلةنقد: شده در چاپ(اي  دكتر فوالدي در مقاله
شدن چهار سطح براي فـرم شـعر    مراتبي شعر و قائل ر ساخت سلسلهاين روش مبتني ب. اند آن، روشي را پيشنهاد داده

هركدام از اين سطوح را به  )93ـ94: 1387نك زرقاني،(تر به سطح بيروني و دروني فرم شعر  ايشان با نگاهي دقيق. است
طح سـ . 4كلـي؛   سـطح درونـي  . 3جزئـي؛   سـطح بيرونـي  . 2كلـي؛   سطح بيروني. 1: اند تر تقسيم كرده دو بخش جزئي

قالـب شـعر   : كلي سطح بيروني. 1«: شود هريك از اين سطوح چنين شناخته مي) 148: 1387فـوالدي،  . نك(. جزئي دروني
وزن و قافيه شعر است يا مصـالح احتمـالي   : جزئي سطح بيروني. 2و منثور؛ ) كالسيك و نيمايي(است، اعم از منظوم 

: جزئـي  سـطح درونـي  . 4... هنوز چندان شناخته نيسـت : كلي سطح دروني. 3سازند؛  ديگري كه اجزاي قالب آن را مي
ها را هـر چـه بيشـتر قـوام      آيند تا آن  كليِ فرم شعر مي شامل همة تصاوير و تزئيناتي است كه به كمك عناصر دروني

  ). نهما(» .گنجد بخشند و حتي تزئينات آوايي، غير از وزن و قافيه كه جنبة قالبي دارند، در ضمن عناصر اين سطح مي
انـد و چنـين توصـيفش     از ديگر اصطالحاتي است كه ايشان براي تبيين بهتر فرم شعر وضع كـرده » شگرد بنيادي«
؛ امـا بـه جـز    )150همـان، . نـك (دار باشد  ترين نقش را در ساخت شعر عهده عنصري از عناصر فرم كه اساسي: كنند مي

ه شگرد بنيادي در فرم شعر داشـته باشـد، ايـن شـگرد، سـه      اي در جايگا  كننده تواند نقش تعيين كيفيت كاركرد كه مي
اين شگرد عناصر متعدد سطح دروني فرم شعر را به وحدت نهايي : ايجاد انسجام. 1«كاركرد ويژه در ايجاد فرم دارد؛ 

اين شگرد راهگشاي كـاربرد همةعناصـر فـرم شـعر     : ايجاد فضا. 2رساند و مفهوم انسجام چيزي جز اين نيست؛  مي
اين شگرد، بارزترين مصداق سـبك اسـت؛   : ايجاد سبك. 3كند؛  و در واقع نقشة نهايي اين كاربرد را روشن مياست 

حـد، بـراي تشـخص آنهـا      كـدام تـااين   حال، هيچ زيرا همة عناصر ديگر به تفاريق در تمام اشعار كاربرد دارند و بااين
  ).153ـ154مان، ه(» .آورد اهميت ندارند و همين تشخص است كه سبك را پديد مي

مراتبي  دهند و به دليل توجه به ساخت سلسله نقد گرانيگاهي و شگرد بنيادي پيوند اجزاي اثر را به خوبي نشان مي
توان يـك گـام    با اين شيوه مي. گيري فرم شعر مشخص كند تواند جايگاه وكاركرد هريك از اجزا را در شكل مي شعر

شاعر نزديك شد؛ شاعر ابتدا با واسطة شگرد بنيادي از گفتمـان منطقـي عبـور    به فهم روند آفرينش اثر ادبي در ذهن 
  . كند ها را مشخص مي شود؛ سپس اين شگرد ديگر عناصر و جايگاه آن كند و وارد گفتمان ادبي مي مي
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  بازنگري در الگوي نقد گرانيگاهي. 2
  : است) به قصد تكميل(زنگري همدالنه گفته، در چند مورد نيازمند با هاي پيش نقد گرانيگاهي با تمام ويژگي

  .در نقد گرانيگاهي مرز ميان فرم و ساختار مشخص نيست. 1
كـه فرماليسـم روسـي و     توضـيح ايـن  . اين نقد تفاوت ميان فرماليسم روسي و امريكايي را در نظر نگرفتـه اسـت  

گرايـي اسـت، در    شي در برابر فـرامتن اند؛ اما فرماليسم روسي واكن آمريكايي در توجه به متن در برابر فرامتن مشترك
الگوي خود اين تفـاوت خاسـتگاه را     دكتر فوالدي در طرح. كه خاستگاه فرماليسم امريكايي ساختارگرايي است حالي

  همچنين. در نظر نگرفته و همين نكته باعث شده تا مرز ميان فرم و ساختار از ميان برود
بخشـي در واقـع از    انـد؛ امـا انسـجام    شـگردبنيادي در نظرگرفتـه   بخشي و فضاسـازي را دو كـاركرد   ايشان انسجام

  .كاركردهاي ساختار و فضاسازي نتيجة تحقق فرم است نه كاركرد شگردبنيادي به تنهايي
  : تر زير نيز نيازمند بازنگري است اين نقد در چند نكتة جزئي .2

  .تر مفهوم شگرد بنيادي و راه تشخيص آن تعريف دقيق و عيني. الف
كنند و از سوي  شد ايشان در تعريف شگرد بنيادي از سويي به نقش آن در ساخت شعر اشاره مي طوركه گفته مانه

آميختن فرم و سـاختار در ايـن الگـو     اين تعريف نيز خود از شواهد درهم. (دانند ديگر آن را ركن اصلي فرم شعر مي
  .دهد گردبنيادي ارائه نميبرآن، اين الگو هيچ معيار دقيقي براي تشخيص ش عالوه). است
  .كلي فرم شعر تعريف دقيق سطح دروني. ب

فرهنـگ توصـيفي   .نـك (گيرنـد   كه معموالً در تعريف فرمشعر، دو سطح بيروني و دروني را در نظـر مـي   با وجود اين
ذكر دو نكته دربارة اين سطوح ضـروري   )94و  93انداز شعر معاصـر ص   ، زرقاني در مقدمةچشم161ص)ابرمز(اصطالحات ادبي 

  :است
در نظرگرفتن سطحبيروني و درونـي برايهركـدام از   . شعر مجموعة زبان، عاطفه، انديشه، موسيقي و خيال است. 1

بـه مراتـب   )شـعر ( ايـن اجـزا   تركيـب  و بيرونـي بـراي     دروني  اين اجزا به راحتي ممكن نيست؛ بنابراين يافتن سطح
تعـاريف ايـن سـطوح در الگـوي نقـد      ) بودن اي انتزاعي و تا اندازه(بودن  همچنين به دليل مبهم .دشوارتر خواهد بود

  .كند ها، به جاي توصيف بهتر فرم، گاهي كار منتقد را دشوارتر مي گرانيگاهي، در نظرگرفتن آن
ات اصـلي  اين مسئله در تعيين تمهيد. ، مشخص نيست)كلي خصوص سطح دروني به(تعريف دقيق اين سطوح . 2

 .كند در فرم، خلل ايجاد مي
. نـك (اسـت   جزئي فرم شـعر محـدود شـده    تجديد نظر در انتساب تزئينات آوايي كه در اين شيوه به سطح دروني .پ

گيـرد؛ بنـابراين    هر شگرد به تناسب تأثيري كه در ايجاد فرم دارد، در سطح كلي يا جزئـي قـرار مـي    )148فـوالدي، ص 
  :براي مثال در اين رباعي از دفتر مرغ سحر. جزئي درست نيست دادن تزيينات آوايي به سطح دروني نسبت

  

       آن سروقدان كه در درون خاكندوز ماتشان ماتميان غمناكند
 كه تا افالكند يباران بر خاكاين سروبنانندبنگر به كنار جو

  

خواهد بگويد آن سروقدان، اين  شاعر در نهايت مي. است» سروقدان«شگردبنيادين فرم اين رباعي استعاره در واژة 
هـاي   در واژه» آ«مايه با كشـيدگي مصـوت بلنـد     اين بن. ماية اين رباعي، جاودانگي است سروبنان هستند؛ بنابراين بن

  .گيرد كلي قرار مي آرايي در اين رباعي در سطح دروني تناسب دارد؛ بنابراين واج... و» ، جويباران»ماتميان« ،»ماتم«
ها، در پيوند با فرم و در نتيجه با معنا،  هرچند ميزان تأثيرگزاري تمهيدها در ايجاد فرم متفاوت است، اما تمامي آن .ت

كند و ديگر تمهيـدات را فقـط در پيونـد بـا      دبنيادين را با معنا تبيين مينقد گرانيگاهي تنها ارتباط شگر. اصالت دارند
اين شگرد راهگشاي كاربرد همة عناصر «: گويد كند؛ چنانكه در تعريف كاركرد فضاسازي مي شگردبنيادين بررسي مي

هـر كـدام از    ؛ يعنـي نسـبت  )153فـوالدي ص  .نك(» كند فرم شعر است و در واقع نقشة نهايي اين كاربرد را روشن مي
  .گيرد و نه با معنا تمهيدات را تنها با شگرد بنيادين در نظر مي
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  بهسازي الگوي نقد گرانيگاهي. 3
شدن مفهوم فرم و ساختار در اين الگو در نتيجة مبهم بودن تعريـف فـرم ايجـاد شـده      آميخته رسد درهم به نظر مي

كيفيتـي  «فـرم  : شـود  كه در تعاريف مرسوم از فرم ديـده مـي  تنها در الگوي پيشنهادي دكتر فوالدي  اين ابهام نه. است
گرين، . نك(كند  ها سروسامان داده و حضورشان را در متن توجيه مي است كه به آن» برآمده از روابط دروني اجزاي اثر

از  كدكني در تعريف دكتر شفيعي. چيست» كيفيت«در اين تعريف از فرم، دقيقاً مشخص نيست كه منظور از ) 87:1385
وقتي انسـجام قابـل   ... اي خواه مادي و خواه معنوي، در هر مجموعه«: رود فرم نيز مرز ميان ساخت و فرم از ميان مي

اين وحـدت  . احساس است كه ميان اجزاي آن مجموعه يا كل، نوعي وحدت و در عين حال تنوع وجود داشته باشد
. يابـد  گسـترش مـي  ... شود و تا كل يك منظومه ز ميترين اجزاي سخن منظوم كه مصراع است آغا و تنوع از كوچك

انـداز، انسـجام    در اين چشـم . وحدت در كل قابل درك است و تنوع در اجزاء و انسجام، يعني عامل وحدت و تنوع
اين ضعف به الگوي پيشـنهادي  . )375: 1386شفيعي كدكني، (» چيزي جز مفهوم جديد ساخت يا نظام يا صورت نيست

  .راه يافته است دكتر فوالدي نيز
را ناديـده بگيرنـد،   ) و همچنـين برتـري اولـي بـر دومـي     (آنكه تمايز فرم و محتوا  ها بي از سوي ديگر  فرماليست

شـكل  «هـا   در ديـد آن . يابنـد  كنندة آن مي شكل و پيوستگي اجزاي تركيب» تنظيم«و » ترتيب«محتواي اثر ادبي را در 
از . شـود  وجود آمدن شكل اثـر مـي   تواي اثر ادبي، عاملي است كه انگيزة بهاي براي بيان محتوا نيست؛ بلكه مح وسيله

» گيـرد  كنندة شكل است و تنها از اين جهت است كـه مـورد بررسـي قـرار مـي      اين نظر، محتوا يكي از عناصر تعيين
تر براي فـرم،   ف دقيقبنابراين نگارندگان با توجه به پيوند فرم و محتوا دست كم تا يافتن تعري. )208: 1385ميرصادقي، (

، آشـكار  )رنـگ  كـم (اي از تمهيدات بياني است كه معنا يا معاني را پنهان  فرم مجموعه: كنند گونه تعريف مي آن را اين
اين تعريف راه را براي يافتن شگرد بنيادين فـرم شـعر نيـز    . كند مي... و) تلويحي(، برجسته، مؤكد، پوشيده )پررنگ(

كردن به تصرفات  با توجه. اولين كليد يافتن شگرد بنيادين است» تصرف در معنا«تعريف  براساس اين. كند هموار مي
. هـا اتفـاق افتـاه اسـت     هايي رسيد كه بيشترين تصرف معنـايي در آن  يا واژه  توان به واژه ها، مي معنايي شاعر در واژه

شگرد بنيادين كه در واقع گرانيگاه صـوري فـرم   در كنار (فرم شعر » گرانيگاه معنايي«ها را  نگارندگان اين واژه يا واژه
براي مثال فرم سه ربـاعي از  . كند يافتن اين گرانيگاه در بررسي و توصيف فرم شعر كمك بسزايي مي. نامند مي) است

شدني نبـود، بـا اسـتفاده از گرانيگـاه معنـايي چنـين        تنهايي توصيف منصور اوجي كه با استفاده از گرانيگاه صوري به
  :شود ميتوصيف 

  

 ست مرا كه جان از آن پرشكر است حالي
  

 دل در طرب است و لب از آن پرگهر است 
 

 گــريياللعجــب از عشــق و چنــين حيلــه
  

 تـر اسـت   تـر از طرفـه   هر نقش كه زد طرفه 
 

  

در  اي منفي دارد امـا  حيله در معناي متداول خود جنبه. اتفاق افتاده است» حيله«تصرف معنايي اين رباعي در واژة 
زدايـي   معنايي مثبت يافته است؛ بنابراين گرانيگاه صـوري ايـن ربـاعي نيـز آشـنايي     » عشق«اين رباعي و در ارتباط با 

  .است؛ پرشكربودن جان و پرگهر بودن لب
          

 ست مرا كه خوش براندازة منمهرش همه لطف و خوش نوازندة منحالي

             ئنات و سازندة منكا گفتي چه كسي است عشق ؟ گفتم به يقينسازندة

پس از آن متفاوت خواهد بـود و  » من«پيش از تجربة عشق با » من«است؛ چراكه » من«گرانيگاه معنايي اين رباعي 
  .تكرار اين ضمير كه در جايگاه رديف قرار گرفته گرانيگاه صوري رباعي را ايجاد كرده است

  

 گساران طلبندست مرا كه شادخواران طلبندرندان خراب و ميحالي

 اللهكان را همه خلق روزگاران طلبندبر من چه نموده عشق؟ اهللا
  

بخشيدن به معنـاي ايـن فعـل همـان تصـرف       كردن و عمق برجسته. است» نموده«گرانيگاه معنايي اين رباعي فعل 
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خلـق روزگـاران و   گسـاران،   معنايي اتفاق افتاده در آن است و گرانيگاه صوري اين رباعي جمع ميان شادخواران، مي
  .من است

  .آزماييم پس از تبيين تعريف پيشنهادي براي فرم و گرانيگاه معنايي، كارايي آن را در توصيف فرم رباعي مي

  متن پژوهش.ب
در . هر باب از اين مجموعه موضـوع واحـدي دارد  . عطار مجموعه رباعياتي عرفاني در پنجاه باب است مختارنامة

متن حاضر نگارندگان با توجه به تعريف پيشنهادي فرم و در نظرگرفتن گرانيگاه معنايي به بررسي فرم پنجـاه ربـاعي   
  . اند رباعي پرداخته منتخب از اين مجموعه

  محور هاي تصوير و رباعيمحور  هاي ايده رباعي. 1
  محور هاي ايده باعي. 1ـ1

در . هـاي تصـويرمحور   محـور و ربـاعي   هاي ايـده  رباعي. توان به دو دسته تقسيم كرد شده را مي هاي بررسي رباعي
او اين نكته را بـا  . اي عرفاني است اش بيان نكته رو هستيم كه تنها دغدغه محور ما با عطار عارف روبه هاي ايده رباعي

  :مانند اين رباعي. ها تصوير بالغي هم ندارند كند؛ در نتيجه اين رباعي كمترين دخل و تصرف شاعرانه بيان مي
  

ــي ــاي او م ــفت رض ــان ص ــه ج ــردن  گي
  

 گيــرد نــه دل طلــب وفــاي او مــي    
 

 هر چيز كـه آن در دل تـو جـاي گرفـت
  

 گيـرد  دان به يقين كه جـاي او مـي  مي 
 

  
  

در » هرچيـز «مايه را  برجسته كرده و بـا آوردن سـور عمـومي     ابتداي دو مصراع اول دروندر » نه«شاعر با آوردن 
بنابراين تصرفات او در سطح نحوي كالم . كند در مصراع آخر آن را مؤكد مي» دان به يقين مي«مصراع سوم و عبارت 

  .كند اي مشابه پيروي مي هرباعي زير نيز از شيو. ماند و رباعي عاري از دخل و تصرفات شاعرانه است باقي مي
  

 هرگـز نــه جهــان كهنـه نــو خواهــد شــد
  

ــه كــام او خواهــد شــد   ــه كــار كســي ب  ن
 

 اي ســاقي اگــر تــو مــي دهــي ور نــدهي
  

 دان كــه ســر جملــه فروخواهــد شــدمــي 
 
 

  

  :محور است اين رباعي نيز ايده
  

 خواهــد جســتپيوســته دلــم بــه جانــت مــي
  

 خواهـد شسـت   دست از تو به خون ديـده مـي   
 

ــو ــم در ره ت ــدم زن ــه خــود ق ــه ب ــدان ك  چن
  

ــي    ــاب م ــدمم حج ــر ق ــت  در ه ــد رس    خواه

 

  هاي تصويرمحور رباعي 1ـ2
هـا   بينيم يا بهتر است بگوييم در ايـن ربـاعي   هاي تصويرمحور، ما عطار شاعر را در كنار عطار عارف مي در رباعي
هـا و گرانيگـاه    توان از فـرم ايـن ربـاعي    راحتي مي كند؛ بنابراين به هاي عارفانة خود را شاعرانه بيان مي عطار، درنگ

هاي زيـر انجـام شـده     ها به شيوه تصرف شاعرانة عطار در سطح معنايي اين رباعي. ها بحث كرد صوري و معنايي آن
 .است

  مرادكردن معنايي فلسفي از واژه 1ـ2ـ1
  :مثال در رباعي زير. را برگزيده استدر اين شيوه شاعر از ميان معناهاي متفاوت واژه، وجه فلسفي يا عرفاني آن 

  

 هيچ است همـه وسوسـة خـاطر چنـد
  

ــد؟     ــاهر چن ــود ظ ــد ش ــال چن ــيچ ب  از ه
 

 تو هيچ بـدي و هـيچ خـواهي گشـتن
  

 بر هـيچ ميـان ايـن دو هـيچ آخـر چنـد؟       
 

  

ارزشي دنيا و از آن باالتر هستي واقعي نداشتن دنياي فاني است كه شـاعر از آن تعبيـر بـه     ماية اين رباعي بي درون
مايه را با  شش بار تكرار واژة هيچ مؤكد كرده و گرانيگـاه صـوري ربـاعي را ايجـاد      او اين درون. كند مي» بودن هيچ«
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وند با همين واژه است؛ يعني شـاعر از واژة هـيچ مفهـوم فلسـفي آن،     اما گرانيگاه معنايي رباعي نيز در پي. كرده است
  .بينيم ميان اين دو گرانيگاه پيوند و هماهنگي تام وجود دارد كه مي چنان. ، را مراد كرده است»نيستي«

  :همچنين در رباعي زير
  

 تـــرنيـــوش اولـــيامـــروز دلـــي ســـخن
  

 تــر پــوش اولــي  در مــاتم خــود ســياه   
 

 همـدرد نمانـدچون همـنفس و همـدم و
  

تـر   دوران خموشي اسـت خمـوش اولـي    
 

  

» دل«هاي بيت دوم نيز بـه   تمامي واژه. است» دل«كار رفته در بيت اول واژة  گرانيگاه صوري اين رباعي استعارة به
از طـرف ديگـر   . گردد؛ همنفس و همدم و همدردي براي دل وجود ندارد و بنـابراين دل بايـد خـاموش باشـد     برمي

بنابراين شاعر . گيرد كه واژة مترادف خموشي است به خود مي» سكوت«در نسبت با دل معناي متفاوتي از » خموشي«
  .با تصرف در معناي خموشي گرانيگاه معنايي رباعي را ايجاد كرده است

  :هاي زير را هم مثال زد توان رباعي براي اين دسته مي
  

ــت ــن اس ــل كه ــدازة عق ــه ان ــه ب ــفت ن  وص
  

 گفتـه آمـد سـخن اسـت    كز وصف تو هرچه  
 

 در هر دو جهان هـر گـل وصـفت كـه شـكفت
  

در وادي توحيــد تــو يــك خــاربن اســت      
 

  

  .هاي وصف و عقل، وصف و سخن تضاد ميان واژه :گرانيگاه صوري
  .را از آن مراد كرده است» حقيقت«تصرف در واژة وصف كه شاعر در واقع  :گرانيگاه معنايي

ــا بـــود مشـــوش نشـــود فـــاني  شـــده تـ
  

 بــاقي بــه وجــود جــز در آتــش نشــود       
 

 چون اصـل وجـود كـل عـالم عـدم اسـت
  

 هر كو به وجـود خـوش بـود خـوش نشـود      
 

  

  .تضاد ميان معناي روحاني خوشي و تشويش و در آتش رفتن است :گرانيگاه صوري
را مراد  در اين رباعي شاعر معناي عميق و روحاني خوشي. صورت گرفته» خوش«تصرف در معناي  :گرانيگاه معنايي

  .كرده است
 بيـنم و بـساز معني عشـق اسـم مـي

  

 بيـنم و بـس   وز جان شريف جسـم مـي   
 

ــابم گهــري ــه ي  از گــنج يقــين چگون
  

 بيـنم و بـس   كز گنج يقـين طلسـم مـي    
 

  

كـه در جايگـاه   » و بس«تضاد ميان معني و اسم، جان و جسم، گنج و طلسم همچنين تكرار  عبارت : گرانيگاه صوري
  .استرديف آمده 

  .را از آن مراد كرده است» حقيقت«كه شاعر » معني«تصرف در معناي  :گرانيگاه معنايي
  

 گفتم كه اگرچه هسـت كـارم بـه نظـام
  

 طــپم چــو مرغــي در دام از تــرس تــو مــي 
 

 گفتــا ترســان بــه از خداونــد غــالم
  

 تـرس مـدام  ترسي متـرس و مـيچون مي 
 

  

  .مفهوم واژة نظام، همچنين تضاد ميان ترس و مترستضاد ميان مضمن بيت و  :گرانيگاه صوري
  ترس  :گرانيگاه معنايي

  

 دوش آمــد و گفـــت چنـــد تنهـــا باشـــي
  

ــي      ــا باش ــه دري ــي هم ــره نباش ــر قط  گ
 

 هر گه كـه تنـت جهـان و دل جـان گـردد
  

 تو جان و جهـان شـوي همـه مـا باشـي      
 

  

  .تضاد ميان قطره و دريا، تن و دل :گرانيگاه صوري
  .تنهاي معنوي را مراد كرده است» تنها«شاعر از  :معناييگرانيگاه 

  

ــت ــزل بگرف ــاب من ــو آفت ــوي ت  در ك
  

 وز روي تــو يــك ذرة كامــل بگرفــت 
 

ــي روشــن ــوي روي تســت گيت  از پرت
  

 از بــدعت خورشــيد مــرا دل بگرفــت 
 

  

  »خورشيد«و » تو«تقابل ميان  :گرانيگاه صوري
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  .بودن آمده است غيرحقيقبدعت به معناي تهمت و  :گرانيگاه معنايي
  

 اي قالـــب اگـــر بلنـــد ديـــدي ور پســـت
  

ــت     ــه و مس ــن خفت ــيش اي ــه پ ــو ب ــرور مش  مغ
 

ــت ــاي نشس ــن ج ــه در اي ــردي ك ــز بم  برخي
  

 نمايـدت هرچـه كـه هسـت     خوابي است كه مـي  
  

  

  ...تقابل ميان نمودن و هستن و :گرانيگاه صوري
  خفته :گرانيگاه معنايي

  

 چنــدين امــل تــو اي دل غافــل چيســت
  

 چون رفتني يي در ايـن سـرا منـزل چيسـت     
 

 شـدن اسـتچون عاقبت كـار همـه گـم
  

ــت    ــل چيسـ ــدنت حاصـ ــر ز پديدآمـ  آخـ
 

  

  استفهام انكاري و تكرار آن :گرانيگاه صوري
  .شدن گم :گرانيگاه معنايي

  

 دردا كه در ايـن سـوز و گـدازم كـس نيسـت
  

ــراه در ايـــن راه درازم كـــس نيســـت    همـ
  

ــواهر راز ــم جـ ــر دلـ ــتدر قعـ ــي اسـ  بسـ
  

ــت     ــس نيس ــرم رازم ك ــنم مح ــه ك ــا چ  ام
 

  

كـه در  » كس نيست«كه با تكرار در عبارت ) راز بسي است اما ك نيست(تقابل در ميان دو وضعيت  :گرانيگاه صوري
  .جايگاه رديف آمده مؤكد شده است

  راز :گرانيگاه معنايي
  

 اي رفته به آسمان نفيـرم بـي تـو
  

 نگيـرم بـي تـو    يك لحظه قـرار مـي   
  

 سـوز مـراتو شمع مني بيا و مـي
  

 كان دم كه نسـوزيم بميـرم بـي تـو     
  

  

  ...هاي نفير، سوختن، مردن تناسب ميان واژه :گرانيگاه صوري
  نسوزيم :گرانيگاه معنايي

 همپوشاني دو گرانيگاه 1ـ2ـ2

 صدري كـه ز هرچـه بـود برتـر او بـود
  

ــود    ــوهر او ب ــراض و ز ج ــود ز اع  مقص
 

ــل ــان آب و گ ــه مي ــا ك ــود آدمآنج  ب
  

ــود   ــامبر او بـ ــان و دل پيـ ــالم جـ  در عـ
 

  

مايه را با استفاده از دو اصطالح  شاعر اين درون. بر ديگر آفريدگان است» تقدم وجود پيامبر«ماية اين رباعي  درون
همچنـين  . اين تلميح گرانيگاه صوري اين رباعي اسـت . و نيز صنعتتلميح بيان كرده است» جوهر«و » عرض«فلسفي 
در ايـن ربـاعي، گرانيگـاه معنـايي     . مؤكد كرده اسـت » او بود«را با آوردن رديف ) مايه رباعي درون(ن مفهوم شاعر اي
سـازي در آن ايجـاد كـرده     مايه است كه شاعر با آوردن آن در جايگاه رديف تصرفي از نوع تأكيد و برجسته همان بن

  .است
 آن رفت كـه گفتمـي مـن از زهـد سـخن

  

ــو و  ــن و درد نـ ــون مـ ــناكنـ  دردي كهـ
  

 دي ســــروبن صــــومعة ديــــن بــــودم
  

ــه شــدم بــي   ــه ميخان  ســر و بــن و امــروز ب
  

  

تضاد ميان . كند ماية اين رباعي تحول دروني شاعر است؛ بنابراين در هر بيت با مضموني متقل آن را بيان مي درون
» صومعه«، »درد«و » زهد«هاي  وضعيت گذشتة شاعر و وضعيت كنوني او، در سطح صوري رباعي در تضاد ميان واژه

  . ستدهد و گرانيگاه صوري رباعي ا خود را نشان مي» ميخانه«و 
  شود تصرف در معناي واژه همراه با آراية ادبي كه باعث انسجام بيشتر مي 1ـ2ـ3

هاي بيت در ساخت صنعتي بياني  ه كند كه با برخي واژ اي تصرف مي ها شاعر در معناي واژه در اين دسته از رباعي
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تـوان آن را   معنـايي شـاعر مـي   اين صنعت بيشتر مواقع تكرار است اما با در نظر گرفتن تصرف . يا بديعي مؤثر است
  :براي نمونه. جناس تام نيز ناميد

  

 دل از همه عـالم بـه كنـار آمـد بـاز
  

 بگريخت ز لشكر بـه حصـار آمـد بـاز     
 

 با ايـن همـه درد و رنـج آگـاه نـيم
  

 تــا آمــدن مــن بــه چــه كــار آمــد بــاز 
 

  

آمــدن مـن بــه چـه كــار بازآمـد؟ ســه    : حـرف اصـلي شــاعر همـان اســت كـه در مصــراع چهـارم بيــان كـرده اسـت                
شـاعر بـا اسـتعارة مكنيـه در واژة دل گرانيگـاه      . چينـي بـراي بيـان ايـن سـوال هسـتند       مصراع نخست همه در حكـم مقدمـه  

كـه در رديـف ربـاعي سـه بـا تكـرار       » آمـدن «ين همچنـ . چيني و در نهايـت ربـاعي را فـراهم آورده اسـت     صوري اين مقدمه
در ايـن ربـاعي   » آمـدن «در ايـن معنـا   . آمـده اسـت  » آفـرينش «در معنـاي  ) خـارج از جايگـاه رديـف   (شده در مصراع چهارم 

  .ماية شعر خود را با تكرار مؤكد كرده است شده گويي شاعر بن جناس تام دارد و با توجه به تصرف معنايي گفته
  

 بـاره در خـون كشـمشدل را كه هـزار
  

 وقت است كـه در خطـة بيچـون كشـمش     
 

 و آن شـاهد پردگــي كــه جــان دارد نــام
  

ــمش     ــرون كش ــرده بي ــرم ز پ ــويش گي  م
 

  

جان و دل مهمترين بعد وجود انسان و با توجه مجاز جز از كل بيانگر تمامي وجود انسان است شاعر با توجه بـه  
» به خطة بيچون كشـيدن دل «معادل . صوري اين رباعي قرار داده استاين مطلب تناسب ميان جان و دل را گرانيگاه 

كشيدن را  شود پرده استعاره از جسم، و از پرده بيرون مي. در بيت دوم است» كشيدن جان از پرده بيرون«در بيت اول، 
بنابراين تصرف در  .تر ان مرگ و فنايي عرفاني است شود به مرگ تعبير كرد اما با توجه به بافت كالم معناي دقيق مي

شايان توجه است كه اين تصرف در معنـا  . معناي اين عبارت و توجه به وجه عرفاني آن گرانيگاه معنايي رباعي است
و » پـرده «كنـد امـا جنـاس ميـان دو واژة      هاي دسـتة اول ماننـد مـي    و توجه به وجه عرفاني واژه، رباعي را به رباعي

  .كند جدا مياين رباعي را از دستة نخست » پردگي«
  

 دل خون شـد و كـس محـرم ايـن راز نيافـت
  

ــم   ــين هـ ــت  در روي زمـ ــي بازنيافـ  نفسـ
 

ــاك ــالم خ ــت و در ع ــاك رف ــه خ ــر درد ب  پ
  

 آواز نيافــت درد و هــم صــحبت و هــمهــم 
 

  

  .برجسته شده است» نيافتن«تقابل ميان دل و عالم خاك كه با تكرار در واژة  :گرانيگاه صوري
  .در واقع عالم مادي و ظاهربيني است» عالم خاك«  :گرانيگاه معنايي

  

ــود ــو ب ــاي ت ــة دري ــانم غرق ــا ج  جان
  

 سـر و پـاي تـو بـود     پيوسته چو قطره بي 
 

 اي نداشـتم ايـن همـه كـارمن حوصـله
  

ــود   ــو ب  از حوصــله بخشــيدن ســوداي ت
 

  

  .استعارة مكنيه در واژة جان :گرانيگاه صوري
  و پاتصرف در معناي بي سر  :گرانيگاه معنايي

  

ــزار بريخــت ــان گل ــم مي  دردا كــه گل
  

 وز بـــاد اجـــل بـــه زاري زار بريخـــت 
 

 اين درد دلم بـا كـه بگـويم كـه بهـار
  

 بشكفت گل و گـل مـن از بـار بريخـت     
 

  

  )ميان دو وضعيت بهار و از بارريختن گل(استعاره  در واژة گل و تضاد  :گرانيگاه صوري
  از بار ريختن گل :گرانيگاه معنايي

  

 ســـوزدشـــهوت جگـــرم مـــياز آتـــش 
  

 ســوزد وز حــرص همــه مغــز ســرم مــي 
 

 چون پاك شود دلـم چـو ايـن نفـس پليـد
  

 ســوزد هــر لحظــه بــه نــوعي دگــرم مــي 
 

  

تكـرار شـده   » نفـس «و » حـرص «هـاي   كه به صورت استعاره در واژه» آتش شهوت«اضافة تشبيهي  :گرانيگاه صوري
  .است

  .است» سوختن«تصرف در معناي  :گرانيگاه معنوي
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ــت ــين فناس ــا ع ــاي م ــدة بق ــون قاع  چ
  

 بـــر عـــين فنـــا كـــار بنتـــوان آراســـت 
 

 برخيز كـه آن زمـان كـه بنشسـتي راسـت
  

 چــه ســود كــه نانشســته بربايــد خاســت 
 

  

  ... .هاي بقا و فنا، برخيز و بنشستي، تضاد ميان واژه :گرانيگاه صوري
» صرف نظر«دهد اما معنا واقع آن  برخاستن ظاهري را ميهمان معناي » بنشستي«با توجه به » برخيز« :گرانيگاه معنايي

  .است» توجهي بي«كردن و 
  

 چون برگ گلت بديـد گلبـرگ طـري
  

 شق كرد قصب بـه دسـت بـاد سـحري     
 

ــه ــر جام ــر گالبگ ــه ب ــا ب ــد ت  درانش
  

 از شــرم رخــت در آتــش افتــاد و گــري 
 

  

  تشخيص در واژة گلبرگ طري :گرانيگاه صوري
  افتاد و گري آتش :گرانيگاه معنايي

  

 امبــر خــويش بســي چــو شــمع بگريســته
  

 ام تا بـي تـو چـرا بـه خـويش نگريسـته       
 

 بي سوز تو چـون شـمع فـرو مـردم مـن
  

 ام زيســته چــون شــمع مگــر ز ســوز مــي 
 

  

  .و تكرار آن» شمع«به » من«تشبيه  :گرانيگاه صوري
  »فرومردن«تصرف در معناي  :گرانيگاه معنايي

  

 افــالك زدنــدزان پـيش كــه نــه خيمـة
  

 وين خيمـه بـه گـرد تـودة خـاك زدنـد       
 

ــتند ــان برابـــرش بنشسـ ــالم جـ  در عـ
  

ــد      ــوالك زدن ــت ل ــدم نوب ــر ق ــر قص  ب
 

  

  تقابل عالم خاك و عالم معنا :گرانيگاه صوري
  »خاك«تصرف در معناي  :گرانيگاه معنايي

  

 سنگي كه نه در فـروغ خـور خواهـد مانـد
  

 ممكــن نبــود كــه او گهــر خواهــد مانــد 
 

ــر  ــرده ــته نك ــاخه پيوس ــا اصــل ش ــو ب  ك
  

ــته  ــته شكس ــد  پيوس ــد مان ــاخ درخواه  ش
 

  

  )شاخه(و استعاره) بيت اول(تمثيل :گرانيگاه صوري
  پيوسته در مصراع سوم :گرانيگاه معنايي

  

 گــريمگــاهي ز غــم نفــس و خــرد مــي
  

 گـــريم گـــاهي ز بـــراي نيـــك و بـــد مـــي     
 

 اي دســت دهــدگــر آخــر عمــر گوشــه
  

 )بيسـت و سـوم  (گـريم  مـي  بنشينم و بر گناه خود 
 

  

  .»گريستن«جناس تام در واژة  :گرانيگاه صوري
كار رفته است و شاعر از آن معنـاي   در مصراع چهارم كه در معنايي متفاوت از بيت اول به» گريستن« :گرانيگاه معنايي

  .تنبه را مراد كرده است
  

 زدگــــان عــــالم خــــاك هنــــوز مــــاتم
  

 مــي خــاك شــوند در غــم خــاك هنــوز  
 

 شـود ايـن پشـت زمـينچندان كه تهي مي
  

نشــود ايــن شــكم خــاك هنــوز  پــر مــي 
 

  

  .»هنوز«، »خاك«، »مي«تكرار  :گرانيگاه صوري
  .كار رفته است كه در مفهوم نيستي به» خاك« :گرانيگاه معنايي

  كردن معني واژه تأكيد و برجسته. 1ـ2ـ4
طـور معمـول ايـن واژه بـا      به. كند كرده و آن را برجسته مي اي تأكيد ها، شاعر بر معناي واژه در اين دسته از رباعي

  .ماية رباعي ارتباط مستقيم دارد درون
  
  

 دنيــاي دنــي چيســت؟ ســراي ســتمي
  

ــدمي     ــر ق ــته در ه ــزار كش ــاده ه افت
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ــد  گــر نقــد شــود كــراي شــادي نكن
  

ور فوت شود جمله نيـرزد بـه غمـي    
 

  

 .آنتشبيه دنيا به سراي ستم و توصيف  :گرانيگاه صوري
  .ها به قصد مؤكدكردن تضاد ميان آن... و) يك قدم(»قدمي«و » هزار«كردن  برجسته :گرانيگاه معنايي

  

 امشــب ز دميــدن تــو ترســم اي صــبح
  

وز تيغ كشيدن تـو ترسـم اي صـبح    
 

 چون در پس پرده يـار بـا مـا بنشسـت
  

دريـدن تـو ترسـم اي صـبح    از پرده 
 

  

  تشخيص در واژة صبح :گرانيگاه صوري
  ترسيدن تاكيد با استفاده از تكرار   :گرانيگاه معنايي

  

 عقلي كه جهـان كمينـه سـرماية اوسـت
  

در وصف تـو عجـز برتـرين پايـة اوسـت      
 

 هر ذره كه يك لحظـه هـواي تـو گزيـد
  

ــت     ــاية اوس ــاب در س ــد آفت ــه ص ــا ك حق
 

  

  وصف تو و تضاد :گرانيگاه صوري
  اغراق ايجاد كردهتضاد و تاكيدي كه بر پاية  :گرانيگاه معنايي

  

ــد ــون افتادن ــال در جن ــومي ز مح  ق
  

ــد    ــرنگون افتادن ــال س ــومي ز خي ق
 

 كـس آگـه نيسـتاز پردة غيـب هـيچ
  

هر يك به رهي دگـر بـرون افتادنـد    
 

  

  تكرار مضمون :گرانيگاه صوري
  كس هيچ :گرانيگاه معنايي

  

ــم ــرر ننديش ــع و ض ــو از نف ــق ت  در عش
  

چون شمع ز سـوز پـا و سـر ننديشـم     
 

 چون هيچ دگر نيسـت مـرا جـز غـم تـو
  

تــا هســت غمــت چيــز دگــر ننديشــم 
 

  

  مجاز جز از كل. تناسب ميان مضامين بيت اول و مصراع چهارم :گرانيگاه صوري
 چيز ديگر در معناي تأكيدي :گرانيگاه معنايي

  تصرف در معناي واژه. 1ـ2ـ5
آنكه معنايي فلسفي از آن مراد شود يا واژه در  افتد؛ بي مياي تصرف معنايي اتفاق  ها در واژه در اين دسته از رباعي

  :پيوند با صنعتي بياني يا بديعي قرار بگيرد؛ مثالً
  

 مردي چـه بـود رنـد و مقـامر بـودن
  

ــودن   ــر بــــ آزاد ز اول و ز آخــــ
 

 يكرنگ بـه بـاطن و بـه ظـاهر بـودن
  

نظــارگي و خمــوش و صــابر بــودن 
 

  

را » مردانگـي «، »مردي«توصيف گرانيگاه صوري رباعي است و شاعر از  اين. است» مردي«تمامي رباعي توصيف 
  .مراد كرده است

 اي بيخبران دلـي بـه جـان دربنديـد
  

وز نيك و بـد خلـق زبـان دربنديـد     
 

 چون كـار فتـاد بـر كنـاري مرويـد
  

اين كـار شـگرف را ميـان دربنديـد     
 

  

تناسب ميان اين جمالت امري گرانيگـاه صـوري   . اين رباعي از چهار جملة امري در موضوعي واحد تشكيل شده
» كـار «آيـد كـه شـاعر از     از فحـواي كـالم برمـي   . است» كار شگرف«يا » كار«اين رباعي است و گرانيگاه معنايي آن 

  .اي عظيم را مراد كرده است واقعه
  

 از بس كه شكر فشـاند عشـق تـو نخسـت
  

ــت    ــد جس ــكر خواه ــان ش ــد جه جاوي
 

 خـواهم جسـتمـييـابم وهر چيز كه مي
  

 گــويي شــكر لعــل تــو دارد بــه درســت  
 

  

  .مايه كه پيوستگي مفهوم عشق در هستي است تناسب دارد تكرار در واژة شكر كه با درون :گرانيگاه صوري
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  شكر در معناي لذت :گرانيگاه معنايي
  

ــر جــان و تــن بــيش  گــريمبهــا مــيب
  

 گـريم  بر فرقت اين دو آشـنا مـي   
 

 يافتـه انـساي جان و تن بـه يكـدگر
  

 گــريمبــر روز جــدايي شــما مــي 
 

  

  »تن«و » جان«كار رفته در  تشخيص به :گرانيگاه صوري
  .رساند را نيز مي» بودن باهم«و » پيوستگي«در اين رباعي ففقط ضمير نيست بلكه مفهوم » شما« :گرانيگاه معنايي

  

 خواهي كه به عقبـي بـه بقـايي برسـي
  

ــايي برســي   ــه فن ــا ب ــه دني ــد كــه ب  باي
 

 هرچنــد كــه راه بــر ســر آدمــي اســت
  

 رو تو مترس تـا بـه جـايي برسـي    مي 
 

  

  »رسيدن«ترادف معنايي  :گرانيگاه صوري
  رسيدن :گرانيگاه معنايي

  

 هرگـــاه كـــه ســـر معرفـــت يـــابي بـــاز
  

ــاز       ــابي ب ــت ي ــزار منزل ــه ه ــر لحظ  ه
 

 چه سود كه خـويش را بـه صـورت يـابي
  

ــاز    كــار آن باشــد كــه در صــفت يــابي ب
 

  

  و تضاد ميان صورت و صفت) ميان معرفت و منزلت(تقابل  :گرانيگاه صوري
  تصرف معنايي در واژة كار :گرانيگاه معنايي

  

 اي آنكــه بــه كلــي دل و جــان داده نــه اي
  

 در ره چو قلم به فـرق اسـتاده نـه اي    
 

 چندانكـــه مالمـــتم كنـــي بـــاكي نيســـت
  

 تــو معــذوري كــه كــار افتــاده نــه اي 
 

  

  تناسب ميان مضامين بيت اول با مصراع چهارم :صوريگرانيگاه 
  كار افتاده :گرانيگاه معنايي

  

ــرا ــت ت ــام اس ــويش مق ــة خ ــا در بن  ت
  

 سودا چه پزي كه كار خـام اسـت تـرا    
 

 تا صاف نگـردد دلـت از هـر دو جهـان
  

ــرا   ــرام اســـت تـ ــات حـ  دردي خرابـ
 

  

  تضاد ميان صاف و دردي و خام و دردي :گرانيگاه صوري
  حرام :گرانيگاه معنايي

  

 عاشــــق ز كســــي نكاهــــد و نفزايــــد
  

ــايد     ــس نگش ــيش ك ــدد و راز پ ــب بن  ل
 

 چون كامل شـد بترسـد از غيـرت دوسـت
  

ــد     ــتن ننماي ــه خويش ــود را ب ــز خ  هرگ
 

  

  و استعاره در همين واژه» عاشق«وصف  :گرانيگاه صوري
  عاشق :گرانيگاه معنايي

  

 تـر اسـتمرد آن باشد كه هر نفـس پـاك
  

ــي در  ــود ب ــاختن وج ــاك ب ــت  ب ــر اس  ت
 

 تـر اسـتمردي كه در اين طريـق چـاالك
  

 تـر اسـت   تـر شـود خـاك    هرچند كه پاك 
 

  

  »مرد«وصف  :گرانيگاه صوري
  تصرف در معناي واژة مرد :گرانيگاه معنايي

  )تخيل شاعر نقشي ندارد(تصرف در معناي واژه به كمك سنن ادبي . 1ـ2ـ6
به كمك سنن ادبي اتفاق افتاده و خالقيت خود شاعر نقشي نداشـته؛ يعنـي، ايـن    ها، تصرف معنايي  در اين رباعي

  .دخل و تصرف در شعر ديگران نيز سابقه داشته و حاصل تخيل و دخل تصرف خود شاعر نيست
  

 دردا كـــه دلـــم ســـاية اقبـــال نديـــد
  

ــد   ــة اشــكال ندي ــه جــز حلق ــق ب  در حل
 

 خاك دو جهـان برفـت و صـدبار ببيخـت
  

ــوا    ــاد ه ــز ب ــد  ج ــال ندي ــر غرب ــر س  ب
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  »دل«تشخيص در واژة  :گرانيگاه صوري
  باد هوا :گرانيگاه معنايي

  

 چون خـط رخـت هسـت روان چنـديني
  

 تــا چنــد كنــي قصــد بــه جــان چنــديني 
 

ــاني شــده ــه كم ــن ك ــر م ــو ب ــروي ت  اماب
  

ــي   ــه م ــر چ ــديني  از به ــان چن  كشــد كم
 

  

  تصوير كمان :گرانيگاه صوري
  شدن كماني :گرانيگاه معنايي

  

 بــر بــوي يقــين در ايــن بيابــان رفتــيم
  

ــيم      ــان رفت ــالم ج ــه ع ــن ب ــالم ت  وز ع
 

ــوديم  عمــري شــب و روز در تفكــر ب
  

 سرگشــته در آمــديم و حيــران رفتــيم    
 

  

  ...تناسب ميان بو حيراني :گرانيگاه صوري
  بو :گرانيگاه معنايي

  

 كو عقل كـه قصـد آن جاللـت كـردي
  

 كـردي كو دل كـه در آن دايـره حالـت     
 

 چيزي كه بـر او داللتـي خواهـد كـرد
  

 اي كاش كـه خـويش را داللـت كـردي     
 

  

  استفهام انكاري  :گرانيگاه صوري
  اي كاش :گرانيگاه معنايي

  ايجاز. 1ـ2ـ7
  . اين نوع ايجاز تأكيد همراه است. يافته شده اي جايگزين مفهومي بسط واژه  در اين رباعي

  

ــي ــر مـ ــق كيفـ ــواي عشـ ــراي دل ز هـ  بـ
  

 بـر  در كشتن خود دسـت بـه خنجـر مـي     
 

 يي كـه خـون گشـت دلـموي ديده تو كرده
  

 بـر  چون خون ز تو افتاد تـو در سـر مـي    
 

  

اين تشخيص به همراه تناسبي كه ميـان دل و  . قراردادن دل و ديده آفريده شده است مضمون اين رباعي با مخاطب
كاررفتـه نـوعي تأكيـد در     تشخيص به. اند رباعي را پديد آوردهديده در سنت ادبي ما وجود دارد گرانيگاه صوري اين 

: توان آن را چنين بسـط داد  مي. در خود تأكيد و ايجازي دارد» يي وي ديده تو كرده«. دل و ديده را با خو دارد» كردة«
مان به دل هم نسـبت  توان آن را همز كه مي(» يي كرده«ايجاز موجود در ... . اي و شده  اي و شيفته اي ديده تو نگريسته

  .گرانيگاه معنايي رباعي است) داد

 :گيري تيجهن
براي بهسـازي  . الگوي نقد گرانيگاهي با وجود توانمندي در توصيف فرم شعر، نيازمند بهسازي در چند زمينه است.1

ين تعريـف  تواند راهگشا باشد؛ بنـابراين فـرم شـعر را چنـ     اين الگو استفاده از تعريفي كاربردي براي فرم شعر مي
، برجسـته،  )پررنـگ (، آشـكار  )رنگ كم(اي از تمهيدات بياني است كه معنا يا معاني را پنهان  فرم مجموعه: كنيم مي

همچنين در كنار شگرد بنيـادي در جايگـاه گرانيگـاه صـوري فـرم شـعر، از       . كند مي... و) تلويحي(مؤكد، پوشيده 
گرانيگاه معنايي  در نقد گرانيگاهي به . بريم عنايي شاعر نام ميگرانيگاه معنايي شعر در جايگاه مهمترين تصرفات م

تـر تبيـين    آيد تا ضمن توصيف بهتر فرم شعر، تصرفات شاعرانة سـراينده را دقيـق   كمك گرانيگاه صوري شعر مي
  .كند

  :ها براساس الگوي نقد گرانيگاهي چنين است نتيجة بررسي فرم رباعي. 2
  :شوند نچنان است كه به دو دستة مشخص و متمايز تقسيم ميشده آ هاي بررسي بوطيقاي رباعي
يـافتن بـه    هايي كه تصويري بالغي، هم انسجام سطح زيباشناختي شعر را سبب شده است و هـم دت  نخست، رباعي
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ياب است؛  بسيار ساده و آسان) گرانيگاه صوري(كردن محور آن سطح زيباشناسانه  گرانيگاه معنايي پس از مشخص
اي عارفانـه را تـرويج    اي ندارنـد و تنهـا ايـده    هايي مواجه هستيم كه تصوير بالغي برجسـته  وم با رباعيدر دستة د

سازي واژة دال بر آن ايـده جـاي تصـاوير و صـناعات بالغـي را       كنند كه در اين دسته معموال تكرار و برجسته مي
  .گرفته است

اين تصرف گاه بـا برجسـته و مؤكـدكردن معنـاي     افتد؛  هاي مختلف اتفاق مي هاي معنايي سراينده به شكل تصرف. 3
كردن وجه فلسفي واژه، پيوند معناي مؤكدشده با صناعات بالغي رباعي، ايجـاز و اسـتفاده از سـنن     واژه، برجسته
  .افتد ادبي اتفاق مي
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