بررسی توازن واژگانی در غزلیات سلطان ولد

زینب تاجیک ،دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه بوشهر
Zeynabtajik.90@gmail.com

چکیده
هدف شاعران از سرودن شعر ،انتقال احساسات به گونه ای مؤثر برای جذب مخاطباان اسا  .موساققی از عاوامیی اسا کاه
شاعر برای نقل به این مقصود از آن بهره میبرد .یکی از مهمترین عوامل برای ایجاد موسققی در شعر ،وجاود تاوازن در کام
اس  .اگر بسامد توازن در واژگان یک شعر چشمگقر باشد ،اثرگذاری آن شعر بر مخاطبان بقشتر اس  .در این پژوهش کوشش
شده اس تا ضمن بررسی توازن واژگانی در غزلقات سیطان ولد (فرزند بزرگ موالنا و از عارفان قرن هشتم) ،اشعار وی را باا
توجه به این نوع تکرار کممی ،در زیرمجموعه مقولهی قاعدهافزایی و با روش کتابخانه ای -آماری ،مورد پژوهش قارار دهاقم.
به این منظور به بررسی توازن واژگانی در  100غزل انتخابی از دیوان غزلقات سیطان ولد پرداخته ایم تا چگونگی کااربرد ایان
نوع توازن در غزلهای او را بر مخاطبان آشکار کنقم .یافته های پژوهش گویای آن اس که تکارار آوایای نااق در واژگاان،
بقشترین بسامد را دارد .همچنقن استفاده ازقافقه های مقانی موجب روانی کم شده و بر غنای موسققی افزوده اس  .استفاده از
سجع متوازی در کنار سایر سجعها نقز بقشترین بسامد را به خود اختصاص داده و با توجه به کاربرد شماری از ایان ساجع در
جایگاه قافقه ،و بهره گقری از جناس الحق ،باید اذعان کرد که این صنایع عموه بر ایجاد توازن واژگانی ،در افازایش موساققی
اشعار سیطان ولد تأثقر چشمگقری داشته اس ..
واژگان کلیدی :توازن واژگانی ،قاعده افزایی ،موسققی ،غزلقات ،سیطان ولد

.
 -1مقدمه
ادب غنایی ،به عنوان نوعی از انواع ادبی ،دامنه ای گسترده در ادبقات فارسی دارد و قالب غازل یکای از قالابهاای
ادب غنایی در شعر فارسی به شمار می رود .غزل در اصل لغ  ،به معنی عشقبازی و حدیث عشق و عاشاقی کاردن
اس ؛ و چون این نوع شعر بقشتر مشتمل بر سخنان عاشقانه اس  ،آن را غازل نامقاده اناد .ولاقکن در غازل سارایی
حدیث مغازله شرط نقس  ،بیکه ممکن اس متضمن مضامقن اخمقی و دقائق حکم و معرف باشد .از ایان ناوع
غزلهای حکقمانه و عارفانه در شعر شاعران عارفی همچون موالنا و در غزلقات پسرش سیطان ولد ،بسقار داریم.
بهاءالدین محمد معروف به سیطان ولد پسر بزرگ موالنا جمل الدین محمد بیخی در شهر الرنده در  25ربقاع الثاانی
 623والدت یاف  .از همان نوجوانی در مجالس و همراه با مشایخ طریقه ی موالنا گاذران اوقاات و مصااحب مای
کرد و حتی گفته شده مدتها در رکاب شمس تبریزی بوده اس  ،پدر نقز هماواره وی را بساقار گرامای مای داشاته
اس  .پس از مرگ موالنا ،حسا الدین چیپی از او خواس که جانشقن پدر شود اما او در حیقاه ی اصاحاب حساا
الدین درآمد و پس از مرگ او ،سیطان ولد جانشقن پدر و پقشوای طریقه ی مولوی شد به همقن جها پقاروان ایان
طریقه همواره وی را یکی از پقشوایان و بزرگترین مشایخ خود می دانستند« .سرانجا سایطان ولاد باه ساال  712در
قونقه درگذش و او را در همان خانقاه مولویان در جوار پدر به خاک سپردند» (نفقسی.)6:1338 ،
سیطان ولد ،همانند پدر در نظم و نثر فارسی دس داشته و به همان شقوه ی پدر سخن می گفتاه اسا  .آنچاه از او
مانده ،نخس همقن دیوان غزلقات و ترکقبات و رباعقات اس که پقش از مثنویات خود به نظم آن پرداختاه اسا و
دیگر مجموعهی مثنویات او بنا "ولد نامه" اس و رساله ای به نثر در تصوّف ،که به عنوان چاپ دو "فقه ما فقاه"
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پدرش موالنا چاپ شده و نا درس آن "معارف سیطان ولد" اس  .مشهورترین اثر او مثنوی های سه گاناه باا ناا
مثنوی ولدی یا "ولدنامه" اس  ،که شامل سه دفتر ،با نا های ابتدانامه ،رباب نامه و انتهانامه اس  .دیاوان غزلقاات و
قصاید و مقطعات و ترکقبات و رباعقات وی شامل نزدیک سقزده هزار بق اس و برخی از اشعار ترکی و تازی نقاز
در مقان آن هس و گاهی کیمات یونانی را در آن به کار برده اس زیراکه در آن زمان هنوز عده ای از مرد قونقه به
زبان یونانی سخن می گفته اند« .به اعتقاد برخی ،قدیم ترین نسخۀ مقاالت شمس نقز توسا سایطان ولاد گاردآوری
شده اس » (موحد . )39:1356 ،در کیقات شمس تبریزی  27غزل از غزلقاات سایطان ولاد کاه تخیا وی را دارد
جزو غزلقات موالنا چاپ شده اس و نسخه ای از دیوان موالنا که برخی از غزلقات سیطان ولد با آن بوده به دسا
ناشر این کتاب افتاده و نادانسته غزلقات سیطان ولد را با آن درآمقخته اس (فروزانفر.)150 :1366 ،
با آنکه سیطان ولد فرزند بزرگ موالنا و تربق یافته ی آن چنان پدر و جانشقن وی اس اما آثار او از حدود خانقااه
او بقرون نقامده و در دسترس قرار نگرفته اس و جز عده ای معدود ،از آن آثار به کیی بی خبر مانده اناد .تاا اینکاه
کتابی به نا "ولد نامه" به هم آقای جمل همایی استاد دانشگاه تهران باه چااپ رساقد و منتشار گشا و دیاوان
اشعارش (دیوان غزلقات) هم در اسممبول چاپ گش که "دیاوان اشاعار" ،آنطاور کاه بایاد در کشاور ماا منتشار
نگردید ،لذا تنها کتابخانه ای که دیوان غزلقات سیطان ولد را به چاپ رساند کتابخانه سنایی بود کاه باا مقدماه ای از
سعقد نفقسی و تصحقح اصغر ربانی به انتشار آن پرداخ  .این کتاب نخستقن بار در اسممبول به چاپ رسقده باود و
با چند نسخه ی خطی که قریب به زمان مؤلف نوشته شده مقابیه گشته بود ،که اسااس کاار کتاابی کاه در کتابخاناه
سنایی به چاپ رسقد هم از روی همان نسخه اس .
همانطور که تعداد بقشماری از غزلقات مولوی در مجیس سماع و در حال وجد و شور و مستی سروده شده اند ،در
غزلقات سیطان ولد نقز ،چنقن به نظر می رسد که به عنوان نزدیک ترین فرزند به او که در بقشاتر مجاامع و مجاالس
همراه با پدر بوده ،این تأثقر را از حاالت پدر و حضور در چنقن محاافیی گرفتاه باشاد ،چنانکاه حرکا  ،پویاایی و
جانداری را در تک تک واژه ها و کیمات آن می توان به خوبی احسااس نماود .از رهگاذر ایان کیماات جانادار و
پویاس که خواننده ،تجیّی حققق را در آن بقشتر و بهتر درک می کند .آشنایی فراوان او از موساققی و مهاارت وی
در نواختن آالتی چون ساز و رباب عنصر موسققی در غزلقات سایطان ولاد را آن چناان برجساته سااخته کاه حتّای
خواندن ساده اشعار وی ،بی ساز و آواز در مخاطب شور و وجد می آفریند.
از دیدگاه القوت( ،)T.S.Elliotموسققی شعر از نهاد زبان شاعران سرچشمه می گقارد و در ذات زباان شااعر نهفتاه
اس  .او معتقد اس که " کیمه خوب یا بد وجود ندارد ،بیکه در واقع جای کیمات اس که می تواند خوب یاا باد
باشد و ترکقب و نسج و یا باف و نظا شعر) )Textureاس که واژههای شعر را نازیبا و بی اندا نشان مای دهاد؛
چنانکه اگر همان کیمههای نازیبا بر جای خود در شعر به کار رفته باشد چه بساا در نظاا شایساته شاعر ،هاوش از
سرها برباید و زیباترین جیوهها را دارا باشد" (القوت.) 67 : 1375 ،
اهمق موسققی از زبان شعر به اندازه ای اسا کاه اساتاد شافقعی کادکنی اساتحکا و انساجا شاعر را باه مقازان
برخورداری شعر از موسققی وابسته می داند (شفقعی کدکنی .) 374 : 1384 ،بنابراین ،بقشاتر شااعران ،نهایا شاعر
خوب را همراهی آن با موسققی می دانند ،زیرا که موسققی ،زبان ناب آواها و آهنگهاسا  .بخاش قابال تاوجهی از
ساخ موسققایی شعر بر تکرارهای کممی و توازنها مبتنی اس  .ایان تکرارهاا متناوع و دارای ساطو گونااگونی
اس  .گاهی این تکرار ناشی از واجهای هم صدا در اثر ادبی اس  .گاهی هم ناشی از تکرار صام ها و مصوتهاا و
هم چنقن ممکن اس از تکرار مجموعه ای از واژگان یا تکرار یک جمیه در سطح شعر باشد.
قاعده افزایی و نتقجه این فرآیند ،یعنی توازن ،نخستقن بار توس یاکوبسن مطر شده اس  .وی بر ایان بااور اسا
که توازن از طریق تکرار کممی حاصل می آید .توازن عامیی جهانی اس که به شقوهی گوناگون در نظام موساققایی
به کار می رود .آوسترلقس(" )R.Austerlitzمدعی اس که ماده سازنده هر قطعه موسققی ،توازن اس " (صافوی،
 .) 153/1 :1380صناعاتی که از طریق توازن حاصل می آید ،ماهقتی یکسان ندارد .به همقن دلقل گوناه هاای تاوازن
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براساس سیسیه مراتب تحیقل آوایی زبان ،در سه سطح "توازن آوایی"" ،تاوازن واژگاانی" و "تاوازن نحاوی" قابال
طبقه بندی اس که ما در اینجا پس از توضقحاتی درمورد قاعده افزایی ،تکرار کممی و توازن در چاارچوب نظاری،
به بررسی یکی از این توازن ها یعنی "توازن واژگانی" در غزلقات سیطان ولد می پردازیم.
 1-1ضرورت پژوهش
از آنجا که سیطان ولد ،پسر مولوی بزرگ ،موالنا جمل الدین محمد بیخی اس  ،بقشتر از آن که باه مقاا عرفاانی و
شعری او پرداخته شود ،غالباً از او به عنوان فرزند موالنا سخن گفته می شود؛ درحالی که او باه عناوان یاک عاارف
برجسته و شاعری توانمند در تاریخ ادب فارسی ،به ویژه در ناحقه ی آسقای صغقر ،جایگاهی واال دارد .با توجاه باه
اینکه توازن واژگانی در غزلقات شمس موالنا در زمقنه تحققق و پژوهش از جایگاه واالیی برخوردار اس و بساقاری
از غزل های دیوان شمس سروده ی سیطان ولد بوده و از دیوان او وارد دیوان کبقر موالنا شده اس  ،غزلقات سایطان
ولد نقز که الگوی شعرگویی خود را پدرش موالنا قرار داده بود ،می تواند جایگاه ویژه ای در تحقققات ادبای داشاته
باشد ،ولی تاکنون در زمقنه غزلقات سیطان ولد ،خصوصا در موضوع توازن واژگاانی شاعرش تحقققای انجاا نشاده
اس  .عموه بر اهمقتی که شناخ عمقق دیوان او در پژوهش های مرتب با موالنا دارد ،خود مستقمً نقاز یاک ماتن
گسترده ی شعر فارسی در قرن هفتم و هشتم اس  .امقد اس با انجا این پژوهش ،الاقل گارد و غباار فراموشای از
روی اشعار این شاعر عارف زدوده شود و دریچه ای برای انجا تحقققات در زمقناه آثاار سایطان ولاد ،پاقش روی
پژوهشگران عرصه ادب غنایی گشوده شود.
 1-2پیشینه پژوهش
در زمقنه غزلقات سیطان ولد و خصوصا بررسی توازن واژگانی شعر سیطان ولد کار مستقیی صاورت نگرفتاه اسا .
تنها در پایان نامه ای با عنوان "بررسی تطبققی ساختار زبانی چند غازل ترکای و فارسای شاعرهای سایطان ولاد" از
خدیجه نصقریان( ،)1393به پژوهشی در زمقنه ساختار زبانی چند غزل از دیوان غزلقات سیطان ولاد پرداختاه اسا
که در آن هقچ اشاره ای در باب توازن واژگانی غزلقات سیطان ولد نشده و این پژوهش حاضر اولقن جستاری اسا
که به صورت دققق و گسترده انجا می پذیرد.
 1-3روش پژوهش
در این مقاله از روش کتابخانه ای -آماری اساتفاده شاده اسا  .سااختار مقالاه براسااس کتااب "از زبانشناسای باه
ادبقات"(نظم) کوروش صفوی شکل گرفته و همچنقن از تقسقم بندی های صافوی بهاره گرفتاه شاده اسا  .بارای
رسقدن به هدف مقاله ،تجزیه و تحیقل تکرارها ،عناصر لفظی ،صنایع و آرایه های تشاکقل دهناده تاوازن و موساققی
شعر سیطان ولد را موردنظر داشته ایم .با بررسی صد غزل از دیوان غزلقات سیطان ولد ،که براساس حاروف الفباا و
با توجه به حروف انتهایی قافقه انتخاب گردید با تحیقل موردی و تک تک ابقات ،صنایع لفظی و آرایاه هاایی کاه باا
روساخ کم مرتب اند استخراج گردیده و با آوردن نمونه هاایی از وجاود تاوازن واژگاانی در ایان غزلقاات ،باه
بررسی تأثقر آن ها در شکل گقری توازن واژگانی شعر سیطان ولد پرداختقم ،که با جمع بندی مطالب در پایاان مقالاه
نتقجه گقری انجا شد .سپس اطمعات آماری این نوشتار که از طریق محاسبه نسب وقوع هر ماورد باه کال اشاعار
مورد بررسی جمع آوری شده اس  ،به صورت جداولی ارائه گردید.
 -2چارچوب نظری
 2-1قاعده افزایی
لقچ ( )Leechبرجسته سازی در کم را به دو شکل امکان پذیرمی داند–1 :هنجارگریزی؛ آنکه نسب

به قواعد
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حاکم برزبان خودکار ،انحراف صورت پذیرد-2 .قاعده افزایی؛ آنکه قواعدی برقواعد حاکم برزبان خودکاار(هنجاار)
افزوده شود .شفقعی کدکنی ،معتقداس انواع برجسته سازی رامی توان در دو گروه موسققایی و گاروه زباانی ،تبقاقن
کرد .ایشان درگروه اول ،زبان ادبی را با آهنگ و توازن و با عوامیی چون وزن ،قافقاه ،ردیاف و همااهنگی آوایای از
زبان هنجار متمایز می کند و در گروه دو  ،عوامیی چون استعاره ،مجاز ،ایجاز و جاز آن را برمای شامارد .برجساته
سازی شفقعی کدکنی و تبققن آن به دوگروه موسققایی و زبانی ،به ترتقب ،توازن و انواع هنجارگریزی اس کاه لاقچ
عنوان می کند؛ به شرط آنکه ایجاد ارتباط  ،مختل نشود و « اصال رساانگی » مراعاات گردد(صافوی-46/1 :1394 ،
 .)47به عبارتی دیگر می توان گف "قاعده افزایی افزودن قواعدی بار قواعاد زباان هنجاار و عاادی اسا  .قاعاده
افزایی ،مجموعه شگردهایی اس که از طریق فرآیند تکرار کم حاصل مای آیاد" (عیاوی مقاد  .)101 :1381 ،باه
عققده ی زبان شناسان تکرار موجود در قاعده افزایی ،سبب ایجاد توازن در زبان می شود و صناعات مختیفی را پدید
می آورد؛ صناعاتی که از طریق توازن به وجود می آیند و از ماهق یکسانی برخوردار نقستند؛ به همقن دلقال ،گوناه
های مختیف توازن را باید در سطو تحیقل متفاوتی بررسی کرد .در قاعده افزایای ،شااعر جادای از تکارار هجاایی
برای دستقابی به وزن با به کارگقری جف واژه هایی ،نوعی توازن به وجود می آورد ،باه هماقن دلقال باه مسالیه ی
توازن به عنوان نتقجه ی حاصل از قاعده افزایی اشاره می شود؛ بدین معنا که تکرار آواهاا ،واژه هاا و سااخ هاای
دستوری توازنی پدید می آورد که سبب به وجودآمدن نوعی از موسققی می شود و به این ترتقب بر لذت خوانناده و
تأثقر شعر می افزاید .آنچه در این مقاله نقز مدنظر اس همقن قاعده افزایی اس که به گوناه ی تاوازن واژگاانی (از
مقان گونه های توازن آوایی ،توازن واژگانی و توازن نحوی) دیده می شود و در ساختار آوایی کم شااعر تاأثقر مای
گذارد.
 2-2توازن و تکرار کالم
یاکوبسن( )Roman Yakobsonبر این اعتقاد اس که «فرآیند قاعده افزایی چقازی نقسا جاز تاوازن در وساقع
ترین مفهو خود و این توازن از طریق تکارار کممای ( )verbal Repetitionحاصال مای آیاد» (صافوی:1380 ،
 .)150/1اگر بپذیریم که توازن از طریق گونه های تکرار پدید می آید ،باید مقان این شقوه از تکرار و تکرار مکاانقکی
تمایزی قائل شد .براساس گفته ی یاکوبسن ،در هر الگوی متوازن باید ضاریبی از تشاابه و ضاریبی از تبااین وجاود
داشته باشد و اگر مقان دو ساخ متوازن ضریبی از تباین وجود نداشته باشد  ،تکرار به دسا آماده صارفاً جنباه ی
مکانقکی خواهد داش و از ارزش ادبی برخوردار نخواهد بود .طبق آنچه به عنوان تمایز مقان تکرار کممای حاصال
از توازن و تکرار مکانقکی بدون توازن گفته شد ،نکته قابل توجهی با عنوان آزادی و بند در تکرار کممی وجود دارد
که همانا محدوده ی عمیکرد تکرار کممی اس ؛ در تکرار کممی که به توازن منجر می شود ،هار عامال تاوازن مای
تواند توازن های دیگر را مققد سازد و این به آن معناس که انتخاب وزن در یک مصراع ،شاعر را میز می ساازد تاا
برای حفظ وزن از مقان امکانات گزینش ،واژگانی را انتخاب کند که در وزن انتخابی قرار می گقرناد؛ بناابراین آزادی
در گزینش واژه ها مققد به حفظ وزن و تکرار آوایی کم خواهد بود.با توجه به مقوله ی تکرار کممای اینطاور مای
توان اذعان کرد که به وجود آمدن توازن ،وابسته به قواعدی اس که در سه سطح تحیقل آوایای ،واژگاانی و نحاوی
امکان توصقف می یابد و توازن در هر جایی از شعر عامیی برای ایجاد نظم به حساب می آیاد کاه بایاد در ساطو
مختیف بررسی شوند.
به گفته ی آوسترلقتس «ماده ی سازنده ی هر قطعه ی موسققی ،توازن اس » (همان .)153/1 ،طبق این گفته می توان
پنداش که توازن عامیی جهانی اس و به طرق مختیف در نظم موسقققایی به کار مای رود .صاناعاتی کاه از طریاق
توازن حاصل می آیند ،از ماهقتی یکسان برخوردار نقستند؛ به همقن دلقل گونه های توازن را باید در ساطو تحیقال
متفاوتی بررسی کرد .برای توصقف انواع توازن به سه سطح تحیقل آوایی ،واژگانی و نحوی نقاز اسا  .بناابراین مای
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توان گونه های توازن و صناعات نظم آفرین را در سه گروه طبقه بندی کرد :تاوازن آوایای ،تاوازن واژگاانی ،تاوازن
نحوی.
 -3بحث و بررسی
 3-1توازن واژگانی
القوت معتقد اس " :کیمه خوب و بد در شعر وجود ندارد ،این جای کیمات اس که می تواند خوب یاا باد باشاد.
یعنی این در ترکقب و نسج یا نظا شعر اس که کیمات خود را نازیبا نشان می دهند وگرنه همان الفاا نازیباا اگار
به جای خود نشسته باشند ،زیباترین جیوه ها را خواهند داش " (شفقعی کدکنی .)272 :1384 ،از سوی دیگر ،واژه-
های سازنده شعر نقش مهمی در ایجاد شگفتی و لذت و زیبایی حاصل از آن دارند" .واژهها در زمره ی اصاواتاناد؛
برخی از آن ها گوش نوازند و برخی دیگر برای گوش ناخوشآیند و این تادبقر شااعر اسا کاه در موقعقا هاای
گوناگون از هرکدا به خوبی استفاده کند" (صهبا .)94 :1384 ،توازن بقن واژه ها ،وقتی قابل توجه اس که خوانناده
به شناخ و درک مفهو واژگان مورد نظر شاعر در متن برسد .درواقع "یکی از شرای مهم ارتباط با متن و هرگونه
دریاف از یک اثر ادبی وابسته به شناختی اس که خواننده نسب به اجزا و ساازه هاای کوچاک تار ماتن ،از قبقال
"واژه" دارد(عمرانپور.)155 :1386 ،
ازجمیه روش ها برای ایجاد توازن کممی در روساخ زبان ،استفاده از توازنی اس که از طریق تکرار در واژه های
زبان پدید می آید .این نوع توازن ،یکی از گونه های تکرار آوایی اس که نسب به تکرار هجایی در واحد بزرگتری
از زبان صورت می گقرد" .توازن واژگانی در سطح تحیقل واژ – واجی قابل طر و بررسی اند و محادود باه تکارار
چند هجا درون یک واژه نقس "(صفوی" .)313-217/1 :1394 ،توازن واژگانی ،گروهی از صناعاتی را به دس می
دهد که در چهارچوب هجا نمی گنجد بیکه می تواند کل یاک واژه ،یاک گاروه و حتای مجموعاه ای از واژه هاای
درون یک جمیه را شامل شود .این نوع توازن ،چه در واژه اتفاق افتد و چه در گروه ،گااه از همگاونی کامال آوایای
پدید آمده و گاه در چهارچوب تکرار ناق آوایی قابل بررسی اس ( ".عیوی مقد )120 :1381 ،
تکرار واژه ها و نسب آن ها با یکدیگر توازنی را پدید میآورد که موساققی مایآفریناد .بساته باه اینکاه واژه هاای
تکرارشونده در چه نقاطی از شعر قرار گقرند و چه نسبتی با هم برقرار کنند گونه های متفاوتی برای تاوازن واژگاانی
مقتوان در نظر گرف .
توازن واژگانی به دو دسته ی "تکرار آوایی کامل" و "تکرار آوایی ناق " طبقه بندی می شاود و هار یاک نقاز ،باه
بخش های کوچک تری بخش پذیر اس که در ذیل به گونه های مختیف آنها خواهقم پرداخ .
 3-1-1تکرار آوایی کامل
تکرار آوایی کامل ،به دو نوع "تکرار آوایی چند صورت زبانی" و "تکرار آوایی یک صاورت زباانی" قابال بررسای
اس :
 3-1-1-1تکرار آوایی کامل چند صورت زبانی
تکرار آوایی کامل ممکن اس به شکل تکرار در صورت های همآوا – همنویسه و یا تکرار در صورت هاای هامآوا
مطر شود " .تکرار آوایی کامل چند صورت زبانی به این معنی اس که پایه هاای واژگاانی در عاقن هامگاونی و
تناسب آوایی و موسقققایی ممکن اس نوعی دوگانگی در شکل ،ساخ  ،لفظ ،معنا و چقنش واج ها داشاته باشاند"
(آقاحسقنی و زارع .)117 :1390 ،از مقان انواع جناس ،جنااس تاا  ،جنااس مرکاب و جنااس لفاظ در چهاارچوب
صناعات حاصل از تکرار آوایی کامل به دو صورت زبانی قابل بررسی-اند(.صفوی )303/1 :1394،درواقاع ایان ناوع
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تکرار آوایی ،دو قسم دارد -1 :جناس تا (تکرار در صورت های همآوا – همنویساه)  -2جنااس لفاظ (تکارار در
صورت های همآوا)
الفففف  -تکففففرار آوایففففی کامففففل چنففففد صففففورت زبففففانی از نففففو جنففففا تففففام
طبق جدیدترین تعریف از این نوع جناس(که در اینجا جناس مرکب را نقز شامل مای شاود)" ،جنااس تاا صانع
کاربرد صورت های همآوا – همنویسه اس با توالی یکسان ،که دس کم از نظر یکى از نقش هاى صارفى ،نحاوى
یا معنایى با یکدیگر متفاوت اند" (همان .)291 / 1،در  100غزل انتخابی از غزلقات سیطان ولد 17 ،مورد جناس تا
یاف شد که در اینجا به نمونههایی از آن اشاره می شود:
چون قیب همه س قیب و مقیوب (بیخی)64/110 :1363 ،
یارب برهان مرا ز دونان
چهره ی ما بقن و بس ،سرمکش از کوی ما 1/2
نقس امان در جهان ،جان خود از وی جهان
از مادر عشق جان مزیدند 118/212
شقری که بدآن غذای شقران
باهلل که تو آن داری  ،خواهقم که بنمایی 395/708
بی فخری و بی عاری  ،کیی ز خودی عاری
ب -تکرار آوایی کامل چند صورت زبانی از نو جنا لفظ
از آنجا که کاربرد دو صورت همآوا ،صنع "جناس لفظ" را به دس می دهد ،می توان گف :هرگاه دو رکن جناس
در تیفظ و خواندن با یکدیگر یکسان اما در نوشتار با هم متفاوت باشند به آن "جناس لفظی" می گویند .از این ناوع
جناس فق سه نمونه در این صد غزل از سیطان ولد دیده می شود:
چونکه مرابی تن وجان،هس ازووصل ولقا 14/28
عیم وعمل راچه کنم،حرص و امل راچه کنم
مرد خدا نقس رهقن ثواب
مرد خدا قبیه ی طاع بود
مرد خدا را چه خطا یا صواب 63/109
مرد خدا زان سوی کفرس و دین
 3-1-1-2تکرار آوایی یک صورت زبانی
در این شقوه یک عنصر دستوری (واژه ،گروه ،بند یا جمیه) عقناً تکرار میشود .این تکرار میتواند به طارق مختیاف
صورت پذیرد ،از جمیه :تکرار آغازین (در آغاز هر مصراع یا بق اا در آغاز مجموعاهای از مصاراعهاا یاا ابقاات)،
تکرار پایانی(در پایان هر مصراع یا بق (مققد باه هام-نشاقنی پاس از قافقاه ااا آزاد نساب باه قافقاه) – در پایاان
مجموعه-ای از مصراع-ها یا ابقات) ،تکرار مقانی (بدون فاصیه اا با فاصیه) ،تکرار در آغاز و پایان یا تکرار در پایاان
و آغاز.
 3-1-1-2-1تکرار آغازین (واژه ،گروه و جمله):
ال  -در آغاز هر مصرا یا بیت
شاعر گاه برخی از واژگان و عبارات را در ابتدای مصراع-ها و بق -ها به گونه ای مرتاب تکارار مای-کناد کاه ایان
تکرار شباه بسقاری به "ردیف" دارد .گویی شاعر از نوعی ردیف آغازین بهره برده اس  .برای نمونه:
غیغیه را می شنوند،اهل زمقن،اهل سما
غیغیه بقن غیغیه بقن،بردرو ایوان و سرا
غیغیه چون گش قوی ،آمد عقسی به نوی چند به هر سوی دوی ،درد تو را زوس دوا9/16 ...
بقا بقا که تو را برگزید شاه بقا
بقا بقا که تویی بحر عشق وشوق وصفا
بقا بقا که گذشتی ز چرخ و عرش و خم
بقا بقا که شدی بر فیک امقر میک
بقا بقا که تویی فرد در خم و مم14/7 ...
بقا بقا که چو تو نقس در جهان دیگر
مرد خدا سقر بود بی کباب
مرد خدا مس بود بی شراب
مرد خدا را نبود خورد و خواب
مرد خدا واله و حقران بود
مرد خدا نقس زنار و زآب63/109 ...
مرد خدا نقس زخاک و زباد
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ب -در آغاز مجموعه ای از مصرا ها یا ابیات
این روش از تکرار را میتوان نوعی اعنات شمرد .برای نمونه:
کان عشق تو دینم اس و مذهب
سوگند به زلف عنبرین
کز هجر توا در آتش و تب 64/11
سوگند بر آن بر چو سقم
پقرو انبقاء و احمد نقس
هرکه صدیق نقس در ره حق
درس او جز هجا و ابجد نقس 89/162
هرکه عیم حقش نشد معیو
 3-1-1-2-2تکرار پایانی:
ال  -در پایان هر مصرا یا بیت و مقید به همنشینی پس از قافیه (ردی )
ازجمیه عوامیی که در نظا موسققایی و انسجا شعر تأثقر دارد ،موسققی کناری شعر اسا و آشاکارترین نموناۀ آن،
قافقه و ردیف اس  .ردیف «کیمه یا کیماتى اس که در آخر مصراع ها عقناً تکارار شاوند» (شمقساا  .) 89:1374در
واقع ردیف در حوزه تکرار آوایی کامل قرا ر دارد ،زیرا در ردیف واژه ،گروه ،بند و جمیه تکرار میشود .این تکارار
به صورت کامل انجا میشود و هقچ جزئی از واژههای تکراری تغققر نمیکند .بناابراین ردیاف "گوناه ای ازتاوازن
واژگانی اس که از همگونی کامل یک یا چند واژه با تاوالی یکساان درجایگااه پاس ازقافقاه مای آیاد" (محسانی،
 ) 18:1382که در طول غزل تداعی معانی را ممکن میسازد و موجب تأکقد میشود.
طبق بررسیهای به عمل آمده ،از بقن  100غزل انتخابی دیوان سیطان ولد 58 ،غازل ماردّف هساتند؛ باه طاوری کاه
حدود 60درصد این غزلقات را به خود اختصاص می دهند؛و این درصد بقانگر توجه فراوان شاعر به تأثقر ردیاف در
ساختار آوایی شعرش اس  .از این تعداد 31 ،مورد ردیفهای فعیی هستند که حدود  30درصد از کل ردیفها را به
خود اختصاص داده اند و  12مورد ردیف ضمقری10 ،مورد ردیف اسمی و  5مورد ردیف حرفی که کمترین بساامد
را در این صد غزل داشته اس .
تکرار در ردیف نقز در کل غزلقات بسامد تقریبا باالیی دارد به طوری که شاعر در حدود  20ماورد از ایان غزلقاات،
فق از فعل "اس " استفاده کرده اس :.
لبان تا چه باده س و چه جا اس 76/134
زهی مستی که من دار ز چشم
پاسبان جان و دربان دل اس 91/166
در میک بنگر که هر یک از فیک
آنچه در باره ردیفهای غزلقات سیطان ولد قابل بقان اس  ،بهکارگقری واژههای یکسان یاا ناوعی تکارار ردیاف در
پایان نقممصراع در برخی غزلقات اس که می توان با عنوان "ردیف مقانی" به آنها اشاره کرد:
ساقی جان پس توس  ،عشق تو میهای ما 2/3
مقکده در دس توس  ،جان و جهان مس توس
تازه ازو صحن زمقن ،روشن ازو سقف سما 6/11
همچو بهاری رخ او ،زندگی از پاسخ او
این نوع تکرارها یا ردیفهای مقانی با بسامد باالیی در شعر سیطان ولد مورد توجاه قارار گرفتاه اسا کاه حضاور
برجسته آنها عموه بر غنی تر ساختن موسققی کم  ،در پویایی و تحرک شعر نقز نقش مهمی ایفا کرده اسا و البتاه
شاعر در سایه این نوع ردیفها به تقوی و گسترش صور خقال شعرش پرداخته اس .
جدول زیر بسامد انواع ردیف را در این غزلقات نشان می دهد:
انواع ردیف
حرفی5 :
اسمی10 :
ضمقری12 :
فعیی31 :
ردیفهایی که در غزلقات سیطان ولد به کار رفته اند ،بقشتر ردیفهاى طوالنى هساتند کاه تکارار ایان ردیافهااى
طوالنى حرکات سماع را تداعى مى کند و جنبه غنایى شعر را افزون مى سازد .این ردیافهاا کاه اغیاب عباارت یاا
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در فضاى شعر مى شود .مانناد نموناههااى

جمیه کوتاه هستند با فعل همراه هستند که خود این ،سبب نوعى حرک
ذیل که از این راه بر غنای موسققایی شعرش افزوده اس :
با همه افمک به چرخ اندراس 85/153 ...
سنبل افمک به چرخ اندر اس
سر ایشان چون شنقد  ،کی بمانم بی عطا28/52 ...
چون چنان شاهان بدید کی بمانم بی عطا
خوشیهای جهان از زر و سقم اس 76/135 ...
نشاط مردمان از زر و سقم اس
در شاهد مثالهای زیر ،ردیفهای فعیی باعث وحدت و یکپارچگی در کم گشته و بقشتر از افعال ساده و ربطی و
کوتاه استفاده شده اس که دلقیی بر روانی کم اس :
شس دو زلف دید  ،من صقد شس گشتم 224/407
از باده ی تو جانا  ،ناخورده مس گشتم
مرد بدی سوی زنان  ،رفتی و نامرد شدی388/692 ...
همچو گل سرخ بدی  ،از چه سبب زرد شدی
ب -در پایان مجموعه ای از مصرا ها یا ابیات (آزاد در قیا با قافیه)
در این روش ،یک عنصر دستوری با توالی یکسان در پایان مجموعهای از مصراع یا ابقات تکرار می شود ،که شبقه به
جایگاه ردیف در شعر اس  ،ضمن این که در اینجا قافقه ای وجود ندارد که ردیف به تبع آن بقایاد و ردیاف بطاور
آزاد در شعر قرار می گقرد .در محدوده ی تحققق ،موردی از این گونه تکرار یاف نشد.
 3-1-1-2-3تکرار میانی:
ال  -با فاصله (ردی میانی)
گاهی یک واژه به صورت پراکنده و با فاصیه در یک بق تکرار میشود که در غزل سیطان ولد باه وفاور دیاده مای
شود و به شعرش جذابقتی بقشتر میبخشد .چنانچه در قسم ردیف ،درمورد ردیف مقانی توضقح داده شاد ،ردیاف
مقانی نقز جزو تکرار مقانی با فاصیه میباشند .برای نمونه:
رنج بود گنج ما ،دردش داروی ما 1/2
سوز و بم سور ما ،ظیم غم نور ما
بکن عرضه به مقخوار قد را تو قد را 47/80
تو بنمای قد را بقفزای فر را
هردمی صد عقد دار چونکه آمد دوس دوس 103/184
رویِ اوعقدِ من اس وعقدِ من خود اوس اوس
بقن روشم را همگی،دور ز اخمص و ریا 14/28
بد زبدی توبه کند ،توبه ز نقکقس مرا
ب -بدون فاصله
تکرار مقانی بدون فاصیه همان تکرار یا تکریر اس که در بقتی یک کیمه را پشا سارهم تکارار کنناد .در غزلقاات
سیطان ولد در برخی مواقع چنقن تکراری را شاهد هستقم که بسامد نسبتاً زیاادی هام دارناد .او باا اساتفاده از ایان
تکرارهای گوشنواز ،خواننده را هرچه بقشتر به شعر خود جذب می کند و با آوردن واژههاای خاصای ،موساققیوار،
حالتی سماعی را بدون وجود آالتی از موسققی ،درون خواننده به وجود می آورد .برای نمونه:
کرد کر کرد کر  ،داد عطا داد عطا 8/15
مژده شنو مژده شنو ،کان شه ما کان شه ما
سر سر چه سرآمد که مس جا وی اس 107/190
لب لب که هزاران شکر غم وی اس
سوی دیگر کس مرو  ،آن منی آن من 298/542
یار منی یار من  ،جان منی جان من
نوع دیگری از تکرار نقز تکرار واژه در آغاز و پایان بق (رد الصدر الی العجز) و تکرار در پایاان و آغااز (رد العجاز
الی الصدر) اس که بسامد زیادی در غزلهای سیطان ولد دارد و این یکای از راههاایی اسا کاه سایطان ولاد باه
تکرارهای خود جنبه ی هنری بخشقده و جایگاه نشاندن آنها در سطح ابقات ،به موسققی شعر و توازن باقن واژگاان،
استحکامی زیبا داده اس .
 3-1-1-2-4تکرار در آغاز و پایان (رد الصدر الی العجز)
«یعنی کیمه ابتدای بقتی در پایان آن بق تکرار شود» ( شمقسا .) 59 :1381 ،این نوع تکرار در غزلقات سیطان ولد
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بسامد باالیی دارد ،به گونه ای که  48مورد ،فق در صد غزل بررسی شده ،یاف شد .به عنوان نمونه:
مکن زبقخ مرا و مکش به قهر طناب 60/103
طناب خقمه عشق ببستهاس به جان
از وصل چو گل مرو سوی خار 183/331
خار اس فراق و وصل چون گل
 3-1-1-2-5تکرار در پایان و آغاز (رد العجز الی الصدر)
وقتی کیمه آخر بقتی یعنی عَجُز ،در آغاز بق بعد یعنی صَدر تکرار شود .که بسامد قابل توجهی دارد اماا باه نساب
تکرار در آغاز و پایان ،موارد کمتری از آن استفاده شده اس  .شواهدی را برای نمونه یادآور میشویم:
تا بقابد در سفر انباز نُو
زان ز انبازان پقشقن دس شس
نان نو جویند از خباز نو 371/659
نُونُوَس این کار و بار عاشقان
یک را به فن بنموده صد در دیده ی پندار ما
جز او نبوده کس دگر عکسش نموده خقر و شر
هم غدر او هم عذر او در غدر و در اعذار ما 39/66
پندار او بقدار او ،منصور او هم دار او
 3-1-2تکرار آوایی ناقص:
تکرار آوایی ناق  ،تکرار یک یا چند آوا با توالی یکسان در موسققی مقانی ،شامل قافقه  ،گوناههاای متفااوت آرایاه
های سجع (سجع متوازی ،مطرّف ،ترصقع ،موازنه و )..و جناس (مضارع ،مطارف ،زایاد ،وسا  ،قیاب ،اشاتقاق و)..
اس  .در این شقوه واژههایی تکرار میشوند که عقناً مثل یکدیگر نقستند اما از نظر آوایی و تیفظ شباه هایی باا هام
دارند.
 3-1-2-1قافیه
قافقه ،تکرار ناق آوایی اس که در آن فق یک یا چند واج کیمات همقافقه تکرار میشود و در حقطۀ قاعدهافزایای
قرار میگقرد .عییمحمد حق شناس درتعریف قافقه ،اینگونه آورده « :قافقه همآوایی ناتمامی اس که ازتکرار یک یا
چند صورت با توالی یکسان ،درپایان آخرین واژههای نامکرر مصاریع یا ابقات شعر ،وگاه پقش از ردیاف پدیاد مای
آید» ( صفوی« .) 292:1390 ،قافقه درادبقات بسقاری از اقوا  ،مثل وزن ،اساس شعر یاا یکای از اماور اساسای شاعر
اس » ( محسنی ،) 13:1382 ،به ویژه اینکه اساس شعر کمسقک فارسی بر قافقه اس و این مقوله در اشعار سایطان
ولد نقز نمایان اس  .درواقع منظور از قافقه «حرف یا حروف مشترک معقنی اس در پایان کیماات قاموسای ناامکرر
مصراعهای یک شعر» (وحقدیان کامقار . )92 :1369 ،حضاور قافقاه در شاعر اهمقا قابال تاوجهی دارد و موجاب
تکمقل تاثقر موسققایی آن می شود« .کیمات همقافقه ،نوعی موسققی ایجاد می کند که شعر را از زبان عادی وهنجاار،
دور میکند و قاعدهافزایی رخ میدهد» (عیوی مقد  .)130:1377 ،بی گمان سیطان ولد نقز همانند پادرش مولاوى از
قافقه هاى مناسبی در اشعار خویش بهره گرفته اس  ،تا جایى که بقشتر غزلقات وى با دارا بودن قافقه هااى مناساب،
از تشخّ و زیبایى خاصّى برخوردار هستند .این زیبایى ناشى از توانایى شاعر در بهاره گقارى از کیماات مختیاف
اس .
قافقه مقانی یکی از مواردی اس که در شعر سیطان ولد به وفور دیده می شود و کااربرد زیاادی دارد .قافقاۀ مقاانى،
قافقهاى اس که مقان مصراعهاى یک شعر مى آید و آن هنگامى اس که شاعر عموه بر قافقه پایانى ،مقان مصراعها،
هم از قافقه استفاده کند .در مقان دیوانهاى شعر فارسى از نظر قافقۀ درونى هقچ دیوانى را به غنااى غزلقاات شامس
نمی بقنقم و از آنجا که حدود  27غزل از غزلقات سیطان ولد در دیوان شمس گنجانده شده اس میتوان اینطور ادعا
کرد که اگر نگویقم هم پای موالنا ،بی همتاس اما حقاً از این شگرد با موفقق بسقار خوبی در دیوان خود بهره برده
اس  .استفاده از اوزان تند و ضربى موجب تقسقم مصرعها به بخش هاى مشخ شده که ایان امار زمقناه را باراى
بهرهگقرى از قافقههاى مقانى مهقا ساخته اس .
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از این نوع قافقه در شعر او مى توان به بق های زیر اشاره کرد:
از می رحم بنوش ،همچو چمن از صبا 1/1
بحر درآمد به جوش ،زود گشا چشم و گوش
مستم و از هر دو جهان  ،روز و شبان بی خبر 216/391
زان د کان ساقی جان  ،داد می باقی جان
گاو بدن را بکشم  ،خون دلش را بخور (همان)
حمیه کنم پنجهزنان  ،چونکه منم شقر ژیان
زیبدت ار می فکنی بر فرس دول زین 286/520
ای ولد امروز تویی  ،جان و دلافروز تویی
نور خدا شد بدان  ،آب من و نان من 298/542
شه چه بود یا که قان  ،بگذر ازین و ازان
نکته دیگری که در این باب مقتوان ذکر کرد آنکه نوعی قافقه در یک غزل از بقن غزلقات بررسی شده ،دیده می شاود
که در آن گویی قافقه را بعد از ردیف آورده اس که تاکقد و توجه بقشتری را به گفتهی خود اختصاص دهد:
چونکه در آن خرمن حق ،پاک شود از که ما 12/25
گند ما گردد نان ،وین تن ما گردد جان
 3-1-2-2سجع:
یکی دیگر از گونه های توازن واژگانی که در زیبایی و غنای موسقققایی درونی شعر ،نقش آفرینای مای کناد ،ساجع
اس " .روش تسجقع یکی از روشهایی اس که با اعمال آن ،در سطح دو یا چند کیمه (یک جمیه) یا در ساطح دو
یا چند جمیه (کم ) موسققی و هماهنگی به وجود میآید و یا موسققی کم افزونی می-یابد .مدار بحث تساجقع ،دو
نکته تساوی یا عد تساوی هجاها و همسانی یا عد همسانی آخرین واک اصیی کیمه اس " ( شمقساا.)35 :1381 ،
سجع بر سه نوع اس  :سجع متوازی ،سجع متوازن ،سجع مطرف.
طبق بررسی های به عمل آمده ،بسامد سجع ،آن هم از نوع سجع موازی ،در غزلقات سیطان ولد بسقار باالسا و در
مقان صنایع وابسته به سجع ،موازنه با بسامد باالیی نقشآفرینی می کند.
 3-1-2-2-1سجع متوازی
آن اس که کیمات در وزن و حرف روی هر دو مطابق باشند (همایی .)54:1394 ،در غزلقات سیطان ولد ایان گوناه
سجع ،فراوان به چشم می-خورد برای نمونه:
گذر زنقش و قشور و برو به سوی لباب 60/104
بخور شراب طهور و زعشق جوی سرور
هم دف طربهایی ،هم نای و رباب ما 22/41
هم شادی و هم عشرت ،هم دول و هم نصرت
روی نهاده بر زمقن ،دس ببرده بر سما 31/55
در طیب وصال تو بنده پی خقال تو
 3-1-2-2-2سجع مطرّف
یعنی دو کیمه که از نظر وزن متفاوت ولی از نظر حرف روی یکسان باشند" .سجع متاوازی و مطارف ،هار دو تاابع
قاعده قافقه اند ،به نحوی که درسجع متوازی ،دو ساخ قافقه ،از نقطه ای واحاد در وزن ،آغااز شاده باشاند اماا در
سجع مطرف ،دو ساخ قافقه ،از نقطه ای واحاد ،در وزن آغازنشاده باشاند" (صافوی .) 297-298:1390 ،در ایان
غزلقات سجع مطرّف ،هم تراز با سجع متوازی از بسامد قابل توجهی برخوردار اس که در ذیل به نمونه هایی از آن
می پردازیم:
داد عطای جدید هم نر و هم ماده را 1/1
آن شه و سیطان دید ،بز ابد گسترید
تا بقابد در سفر انباز نو 371/659
زان ز انبازان پقشقن دس شس
 3-1-2-2-3سجع متوازن
متقابل با سجع مطرّف ،دو کیمه که از نظر وزن یکسان ولی از نظر حرف روی متفاوت باشند را سجع متوازن می
گویند .در سجع متوازن ،هر چه اشتراک صام ومصوت بقش تر باشد وتنها در حرف روی مختیف باشند ،موسققی
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بقش تری ایجاد می شود؛
بود روشن سخنهایی که گفتم
بحر درآمد به جوش ،زود گشا چشم و گوش
برای آنکه بدانی تو حال زار مرا

سخن را مشکل و مغیق نگفتم 260/474
از می رحم بنوش ،همچو چمن از صبا 1/1
یکی به چستی و شوخی مرا بجوی و بقاب 60/103

 3-1-2-2-4صناعات وابسته به سجع:
ال  -ترصیع
از صناعات وابسته به سجع اس که با هماهنگ کردن دو یا چند جمیه به وسقیه تقابل سجعهای متاوازی باه دسا
می آید" .ترصقع ،قاعده افزایی درمحورجانشقنی اس به طاوری کاه هرلفظای ،باقریناۀ خاود دروزن وحارف روی،
مطابق باشد" (همایی)45 :1370 ،
از این صنع  18مورد دیده شده اس ؛ نمونه هایی همچون:
مجیس دل هرنفسی ،هس برون از دو سرا 6/11
هستی تن را منگر ،مستی جان را بنگر
به ما آر به ما آر قد را تو قد را 47/80
چو مخمور شدستقم چو رنجور شدستقم
هم غدر او هم عذر او در غدر و در اعذار ما 39/66
پندار او بقدار او ،منصور او هم دار او
آمد آن مهربان فرزانه 384/683
آمد آن پهیوان فرزانه
برتر از آنقم و ازین ،نقس شده هستی ما 14/28
رسته زکبریم وزکقن،جسته زکفریم وزدین
ب -موازنه
آن اس که در قرینههای نظم یا نثر از اول تا آخر ،کیماتی بقاورند که هرکدا با قرینه خود در وزن یکی و در حارف
روی مختیف باشند (همایی . )56 :1394 ،در غزلقات سیطان ولد نمونه-های زیاادی از ایان ناوع جنااس باه چشام
می-خورد؛
هر چه که خواهی بکنی ،زانکه تو عفو یزقی 388/691
جا شراب احدی ،مس و خراب احدی
جز دامن عشق را مزن چنگ 209/379
جز شرب عشق را مکن نوش
ز مرد مرده دان حق اس قایل 214/388
ز مرد زنده قایل عقل باشد
در الله و گیستان زعشق 84/151
دل رفته به بوستان زعشق
چونکه بر نرد ز تو ،یک شود آخر ده ما 13/25
چند درین طاس جهان ،کعب زنی پنج و یکان
 3-1-2-3جنا :
روش تجنقس یا جناس یا هم-جنس-سازی یکی از روش-هایی اس که در سطح کیمات یاا جمامت ،همااهنگی و
موسققی به وجود می-آورد و یاا موساققی کام را افازون مای-کناد .ایان روش مبتنای بار نزدیکای هرچاه بقشاتر
واک-هاس به طوری که کیمات هم-جنس به نظر آیند یا هم-جنس بودن آنها به ذهن متبادر شاود( .شمقساا:1373 ،
 .)39گونه هایى از توازن هاى واژگانى هستند که از طریق همگونى نااق مانناد :جنااس مضاارع ،جنااس مطارّف
وس  ،جناس مذّیل ،جناس اشتقاق و جناس قیب شکل گرفته اند.
 3-1-2-3-1جنا مضار
جناس مضارع ،جناسی اس که اختمف در صام های آغازین یا وس آن وجود داشته باشد« .اگر مخرج دو حارف
مختیف یعنی آهنگ تیفظ آنها به یکدیگر نزدیک (قریب المخرج) باشد ،آن را جناس مضاارع گویناد و اگار مخارج
حروف از هم دور (بعقدالمخرج) باشد ،آن را جناس الحق نامند» (همایی .)68:1394 ،در بدیع سنتی صاورت هاایی
مثل "حالی/خالی" ،هم جناس مضارع اس و هم جناس الحق ،اما در ایان مبحاث بطاور جداگاناه نموناه هاایی از
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جناس مضارع و جناس الحق (طبق تعریف همایی) در غزلقات سیطان ولد را ،به دلقل بساامد بااالی آنهاا باه ویاژه
استفاده فراوان از جناس الحق ،مورد توجه قرار می دهقم:
جنا مضار
ای ولد از یاد خسان  ،بگذر و میگو ز حسان
من باده ی رواقم  ،چون عقسی جان طاقم
تو محمد ،من ابوبکر ،از خمیق هقن نترس
جنا الحق
بی تو به گمراهیایم ،بی تو همه ساهیایم
بقا بقا که شدی بر فیک امقر میک
گرزقد مس شدی،وزفر از دس شدی

چونکه درین دور زمان  ،در ره حق فرد شدی 388/392
می باش تو در دنقا  ،چون ماده به نر جفته 378/670
زآنکه ما را با تو یارا کارها در غارهاس 102/182

وز تو مه و ماهیایم ،ای درو دریای ما 2/3
بقا بقا که گذشتی ز چرخ و عرش و خم 4/7
شر فنون کن ز جنون ،شورفکن در عقم 6/11

 3-1-2-3-2جنا زائد
همایی در تعریف جناس زاید می نویسد« :آن اس که یکی از کیمات متجانس را حرفی بر دیگری زیاادت باشاد ،و
آن حرف زاید ،گاه در اوّل کیمه اس » (همان . )62 :در غزلقات سیطان ولد زیادت حرف اول بقن دو کیماه جنااس،
بسقار دیده می شود .نمونه هایی همچون:
گفته ورا شقخ :زهی یار و مریدی بسزا 8/15
بهرپدر شه به پسر ،داد دهی صدقه ی سر
پخته بخور ای گزین ،خا ترش را مخا 1/1
شاه شد بعد ازین ،بر فیکم نه تو زین
رو درآن وحدتی که این عد نقس 89/162
عد و حد بر در احد پرده اس
در تعریفی دیگر نقز آمده اس که «جناس زائد آن اس که کیمه متجانس از دیگری به حرفی زیاادت باشاد» (قاقس
رازی ) 340 :1360 ،در این صورت جناس زاید به سه نوع «مطرّف ،وس و مذیّل» تقسقم می شود.
نکته :از آنجا که در قسم اول به جناس زاید مطابق نظر همایی ،به عنوان نوعی جناس که حرف زاید در اول یکای
از کیمات اس  ،پرداخته شده اس  ،در این تقسقم بندی ،به جناس مطرّف نقز طبق تعریف همایی می پردازیم.
 3-1-2-3-2-1جنا مطرّف
جناسی اس که در آن « دو رکن جناس فق در حرف آخر مختیف باشند» (همایی)67 :1394 ،
زان همه یک را مگقر ،ای شه بر جای ما 2/3
گرچه بقابی تو یار ،در خور خود صد هزار
روی خوش همدگر بدیدند 116/212
رو من و تو بههم رسقدند
کی باز باژگونه به زندان چه رو 240/429
در دلوچون برآمد از چاه یوسفم
 3-1-2-3-2-2جنا وسط
در این نوع جناس ،یکی از کیمات متجانس نسب
عامل چون گشته بود ،مانده زراه و عمل
خقال خقل جمال زشا تا گه صبح

به دیگری ،یک حرف در وس اضافه دارد؛
ره نبرد ،جان او چونکه زعامل برف 107/191
نمی گذارد یک د که دیده یابد خواب 60/103

 3-1-2-3-2-3جنا مذیّل
در این نوع جناس "زیادت در آخر کیمه اس " (همان)63 :؛

بررسی توازن واژگانی در غزلیات سلطان ولد 13 /

نردی به خود خودباخته مهره ز مهر انداخته
ز بخ هر که همایون شد و هما را دید

در کارها او را ببقن گرچه نماید کار ما 39/66
کجا گزیند نمرودوار کرکس را 3/6

 3-1-2-3-3جنا اشتقاق
صنع اشتقاق آن اس که کیمات در آن از یک خانواده باشند یا «حروف آنها متجانس و باه یکادیگر شابقه باشاد،
خواه از یک ریشه مشتق شده باشند ،مانند رسول ،رسقل ، ...یا از یک ماده مشتق نباشند اما حروف آنها چنادان شابقه
و نزدیک به یکدیگر باشد که در ظاهر توهم اشتقاق شاود از قبقال الفاا آساتان ،آساتقن» (هماایی .)74 :1394 ،در
غزلقات سیطان ولد ،جناس اشتقاق بعد از جناس الحق بقشترین بسامد را دارد؛
چنان که غمزه ی شوخش درون من بربود 146/265
زهی صنم که عقانش عقون من بربود
چون قیب همه س قیب و مقیوب 64/110
یارب برهان مرا ز دونان
کز همه عالم ببر ،تا رسدت بوی ما 1/2
ای ولد از والدت ،آمد خوش واردت
 3-1-2-3-4جنا قلب:
این نوع جناس که «حاصل اختمف در توزیع واکها ی مشترک کیمات اس » (شمقساا )33 :1381 ،دارای دو قسام:
جناس قیب کل و جناس قیب بعض می باشد .صفوی در کتاب "از زبان شناسی به ادبقات" ،جناس قیب را با ارتباط
دادن به "محور جانشقنی"  ،شامل واژه هایی می داند که واج های یکسان با اختمف در شقوه وقوع همخوان هاا بار
روی محور همنشقنی داشته باشند .سیطان ولد از این شگرد نقز در شعر خویش با بسامد کم استفاده کارده اسا کاه
در اینجا به آوردن یک نمونه برای هرکدا بسنده می شود:
ال  -جنا قلب کل
یعنی در کیمات یک هجایی ،توزیع واکها درس (یا با یک اختمف) وارونه یکدیگر باشد (همان.)48 :
مشو گستاخ و مغرور ار بخفتم 261/474
مرا آگاه دان در نو و یقظ
ب -جنا قلب بعض
وقتی حروف در کیمات مقیوب یکدیگر باشند و این امر در بعضی حروف اتفاق بقافتد ،آن را قیب بعض می گویند.
روحی تو و قیب من چو قالب 64/111
چون قبیه شدی ببخش قبیه
 -4نتیجه گیری
غزلقات سیطان ولد همچون دیوان شمس موالنا  ،دارای نظمی موزون و موسقققایی اسا کاه عوامال قاعاده افزایای
زبانی ،کاربردی ویژه در آن یافته اس  .از مقان شگردهای توازن آفرین در این اثر ،توازن واژگانی  ،مورد توجاه زیااد
شاعر قرار گرفته اس  .همچنقن نقش پررنگ انواع تکرار در ساختار آوایی غزلقات سیطان ولد باه یکای از مهمتارین
عناصر زیبایی آفرینی در شعر او تبدیل شده اس .
بنابراین می توان مدعی شد که بسامد باالی انواع توازن واژگانی در شعر سیطان ولد باه ایجااد پااره ای از امتقاازات
منحصر به فرد سبکی در بخش موسقققایی شعر وی منجر شده اس که از این مقان می توان به استفاده زیاد از تکارار
آوایی ناق واژگان در برجسته کردن زبان شعر و صمب و استواری اکثر واژگان یا پویاایی ردیاف هاای فعیای او
اشاره کرد .بدون تردید قافقه و ردیف در کنار سایر عناصر موسققى آفرین ،باعث افزایش و اوج موسققى شود .بقشاتر
قافقه هاى غزلقات سیطان ولد قافقه ها با رعای دققق درپایان اشعار بر زیبایى و آهنگقن نمودن شاعر افازوده اسا .
خاصه بهره گقرى از قافقه هاى مقانى ،موسققى شعر را دو چندان کرده اس .
براساس آمارگقری ای که مقان صناعات مختیف به عمل آمده اس  ،سجع متوازی از مقان سجع ها و جناس الحاق از
مقان انواع جناس ها پربسامدترین توازن واژگانی در شعر سیطان ولد اس که از آنجا که شماری ازواژه هاای ساجع
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متوازی که در جایگاه قافقه قرار گرفته اند از آرایۀ جناس الحق و مضارع نقز بهره برده اند ،خود باعث افزونی هرچاه
بقشتر موسققی شعر شده اند.
با بررسی انجا شده می توان گف برجستگی و زیبایی و دلنشقنی غزلقات سیطان ولد ،به دلقل برخاورداری از اناواع
جناس-ها و سجع-ها و آرایه-های لفظی برای تحکقم ساختار آوایی و افزایش موسققی کم اس که شااعر توانساته
به درستی و با ظراف شاعرانه از آنها در جای جای اثر خود استفاده کند.
در اینجا برای سهول در آمارگقری ،انواع توازنها به همراه تعداد بساامد هرکادا در صاد غازل انتخاابی از دیاوان
سیطان ولد را در نمودار ،طبقه بندی کردیم:
منابع و مآخذ

آقاحسقنی و زارع ،حسقن و زینب؛ "تحلیل زیباشناختی ساختار آوایی شعر احمد عزیزی"؛ فصینامه زبان و ادبقات پارسای،
شماره .127-101 :1390 ،44
القوت ،تی .اس؛ برگزیده آثار در قلمرو نقد ادبی؛ ترجمه و تالقف دکتر سقد محمد داماادی ،چااپ ساو  ،تهاران :انتشاارات
عیمی.1375 ،
بیخی ،بهاءالدین محمد(سیطان ولد)؛ مولوی دیگر؛ مقدمه استاد سعقد نفقسی و تصحقح اصغر رباانی ،ج ،1تهاران :انتشاارات
کتابخانه سنایی ،بهار .1363
شفقعی کدکنی ،محمدرضا؛ موسیقی شعر؛ چاپ هشتم ،تهران :نشر اگه.1384 ،
شمقسا ،سقروس؛ آشنایی با عروض و قافیه؛ چاپ یازدهم ،تهران :انتشارات فردوس.1374 ،
شمقسا ،سقروس؛ نگاهی تازه به بدیع؛ چاپ سقزدهم ،تهران :فردوس.1381 ،
صفوی ،کورش؛ از زبان شناسی به ادبیات؛ جید اول :نظم ،چاپ پنجم ،تهران :سوره مهر.1394 ،
صهبا ،فروغ؛ «مبانی زیباییشناسی شعر»؛ مجیۀ عیو انسانی و اجتماعی دانشگاه شقراز ،دورة  ،22شامارة ( 3پقااپی:1384 ،)44
.109-90
عیوی مقد  ،مهقار؛ نظریه های نقد ادبی معاصر؛ چاپ دو  ،تهران :انتشارات سم .1381 ،
عمرانپور ،محمدرضا؛ «اهمیت عناصر و ویژگیهای ساختاری واژه در گزینش واژگان شعر»؛ نشریۀ گاوهر گویاا .ساال اول،
شمارة . 153-180 :1386 ،1
فروزانفر ،بدیعالزمان؛ رساله در تحقیق احوال زندگانی موالنا جالل الدین محمد مشهور به مولوی؛ تهران.1366 :
ققس رازی ،شمس؛ المعجم فی معاییر اشعارالعجم؛ تصحقح محمد قزوینی و مدرس رضوی ،چاپ سو  ،تهران :زوار.1360 ،
محسنی ،احمد؛ ردی و موسیقی شعر؛ مشهد :انتشارات دانشگاه فردوسی.1382 ،
موحد ،محمدعیی؛ مقدمه بر مقاالت شمس تبریزی ،ج ،1تهران.1356 :
وحقدیان کامقار ،تقی؛ وزن و قافیه شعر فارسی؛ چ دو  ،تهران :مرکز نشر دانشگاهی.1369 ،
نفقسی ،سعقد؛ مقدمه بر دیوان بهاءالدین سلطان ولد؛ ج ،1تهران.1338 :
همایی ،جمل الدین؛ فنون بالغت و صفاعات ادبی؛ چ  ،33تهران :نشر سخن.1394 ،

