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واج آراﯾﯽ و ﺗﮑﺮار در ﺷﻌﺮ ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﮐﺮﻣﯽ

داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز
ﺳﻌﯿﺪ ﺣﺴﺎﻣﭙﻮر

اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن

ﭼﮑﯿﺪه
اﯾﻦ ﺟﺴﺘﺎر ﺑﺮ آن اﺳﺖ آن ﮔﺮوه از آراﯾﻪﻫﺎی ادﺑﯽ در دﯾﻮان ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ را ﮐـﻪ ﻫـﻢ ﺑﺴـﯿﺎر ﭘﺮﮐـﺎرﺑﺮد و ﻫـﻢ
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ ﺳﺎزﻧﺪه آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺗﮑﺮار واکﻫﺎ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ،واﮐﺎوی و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ .در آﻏﺎز ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺑـﺮ اﯾـﻦ
ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ آراﯾﻪﻫﺎی ﻟﻔﻈﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮔﻮﻧﻪﻫـﺎﯾﯽ از
ﺗﮑﺮارﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﯾﺎ واجآراﯾﯽ اﺳﺖ .زﯾﺮا وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺗﮑﺮار واک ﻫـﺎ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ
ﺷﺎﻋﺮان ﺑﺎ ﺷﮕﺮدﻫﺎی وﯾﮋهای آﻧﻬﺎ را در ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدهاﻧـﺪ .در آراﯾـﻪﻫـﺎی »ﺗﻮزﯾـﻊ و
ﺗﮑﺮار« ﺷﺎﻋﺮ واکﻫﺎ را ﺑﺎ آزادی ﮐﺎﻣﻞ در ﻫﺮ ﮐﺠﺎی ﻣﺼﺮع و ﺑﯿﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﮑﺮار ﻣـﯽﮐﻨـﺪ .اﻣـﺎ در
ﺟﻨﺎسﻫﺎ ،ﻗﻠﺐ ،اﺷﺘﻘﺎق ،ﺗﺼﺪﯾﺮ ،ﺗﺴﻤﯿﻂ و ...واکﻫﺎ را ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪی وﯾﮋهای ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺧـﺎص ﯾـﺎ در
ﺟﺎﻫﺎی وﯾﮋهای از ﻣﺼﺮع و ﺑﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺟﻨﺎس ،واکﻫﺎ در واژهﻫﺎی ﻗﺮﯾﻨﻪ ﺗﮑـﺮار
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،در اﺷﺘﻘﺎق و ﺑﺎژﮔﻮﻧﮕﯽ ﯾﺎ ﻗﻠﺐ ﺑﺎ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ ،در ﺗﺼﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت واژهﻫـﺎﯾﯽ
در ﺟﺎﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ از اﺑﯿﺎت ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﺗﺴﻤﯿﻂ واک ﻫﺎی ﺧﺎص در ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ وﯾﮋه ﺑـﻪ ﺻـﻮرت
واژهﻫﺎﯾﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ .ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﭼﯿﺮﮔﯽ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰی ﮐﻪ ﺑـﺮ ﺣـﻮزۀ زﺑـﺎن و واژﮔـﺎن دارد،
ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ و ﺑﺎ ﺑﺴﺎﻣﺪ ﺑﺎﻻ از ﻫﻤﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎ و ﺷﮕﺮدﻫﺎی ﺗﮑﺮار ،ﺑﺮای آﻓـﺮﯾﻨﺶ ﻣﻀـﺎﻣﯿﻦ و
آراﯾﺶ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺳﺨﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺷﯿﻮهﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ
ﮐﻠﯽ ﻓﻀﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﯿﺖ ،در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ و ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ دروﻧـﯽ و ﻣﻌﻨـﻮی آن را ﺗﻘﻮﯾـﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی :آراﯾﻪﻫﺎی ﻟﻔﻈﯽ ،ﺑﺪﯾﻊ ،دﯾﻮان ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ ،ﻧﻘﺪ ﺑﻼﻏﯽ ،واجآراﯾﯽ
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ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﺎﻋﺮان ﺑﺰرگ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ از ﺟﻬﺘﯽ ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑـﺮای ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻓﺮﺧـﯽ و ﺳـﻌﺪی ﺑـﻪ
ﺷﯿﻮۀ ﺳﻬﻞ ﻣﻤﺘﻨﻊ ،اﻧﻮری در ﺷﯿﻮۀ ﮔﻔﺘﮕﻮ و دﯾﺎﻟﻮگ و ﻗﻄﻌﻪﻫﺎی زﯾﺒﺎ ،ﻣﻮﻟﻮی در ﻏﺰل و ﻣﺜﻨﻮی ﻋﺎرﻓﺎﻧﻪ،
ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺳﺮاﯾﯽ و ﺗﻮﺻﯿﻒ ،اﺑﻦ ﯾﻤﯿﻦ در ﻗﻄﻌﻪﺳـﺮاﯾﯽ و ﺧﺎﻗـﺎﻧﯽ در ﺳـﺮودن اﺷـﻌﺎر ﻣﺼـﻨﻮع و
ﻣﺘﮑﻠﻒ .ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺗﻤﺎم وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﻌﺮ اﯾﻦ ﺷﺎﻋﺮان را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﮥ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ از
ﺗﻌﺒﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺷﻌﺮ ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧـﯽ از ﭼﮑﺎﻣـﻪﻫـﺎی او
ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ و ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ دﯾﻮان ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ را ﻏﺰﻟﯿﺎت و ﻗﻄﻌﺎت و ﺣﺘﯽ ﻗﺼﺎﯾﺪ ﺑﻠﻨـﺪی ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﻣـﯽدﻫـﺪ
ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده و روان ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻌﺎﺑﯿﺮی ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺷﻌﺮ دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻋﺮان ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ،
اﯾﺠﺎد ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻮع داوری ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ در ﻣﻮرد ﺷﻌﺮ ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ ،ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن را ﻣﯽرﻣﺎﻧﺪ و ﭘﯿﺶ
از ﺧﻮاﻧﺪن ،ﺑﻪ ﺟﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ذﻫﻨﯽ ﺑـﺮای ﻟـﺬت ﺑـﺮدن ،در اﻧﺪﯾﺸـﮥ ﯾـﺎﻓﺘﻦ ﮔـﺮهﻫـﺎی دﺷﻮارﮔﺸـﻮدﻧﯽ ﯾـﺎ
ﻧﺎﮔﺸﻮدﻧﯽ در اﺷﻌﺎر وی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻨﮑﻪ در ﮔﺮوﻫﯽ از ﻗﺼﺎﯾﺪ ،ﺗﺼﻨّﻊ و ﺗﻔﻨّﻦ وﺟﻮد دارد ،ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن ﮐﺮد در ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺼـﺎﯾﺪ
ﭼﻨﺎن آﻓﺮﯾﻨﺶﻫﺎی ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ و ﭘﺮدازش ﻫﺎی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ و ﻇﺮاﯾﻒ ﮔﻮﻧﻪﮔﻮن ،ﺗﻮ در ﺗـﻮ و ﺑـﻪ ﻫـﻢ ﭘﯿﭽﯿـﺪه
ﻫﻨﺮی ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ در ﺷﻌﺮ ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ و ﺑﺎزﺷﻨﺎﺧﺖ ﭼﯿﺮﮔﯽ ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪه او در ﺣﻮز زﺑﺎن و
واژﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ او را ﺳﺮآﻣﺪ ﺷﺎﻋﺮان در ﺳﺮودن ﺷﻌﺮ آراﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد .از اﯾـﻦ رو ،ﺗﻌﺒﯿﺮﻫـﺎﯾﯽ ﭼـﻮن
ﺷﺎﻋﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ و آراﯾﻪﻧﮕﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺰاوار اوﺳﺖ.
ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺘﯽ از ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ در اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ آن
ﻧﻮع از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﺷﻌﺮ ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺗﮑـﺮار ﯾـﺎ واجآراﯾـﯽ ﺑـﻪ
ﺣﺴﺎب آورد .اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﮑﺮار و واجآراﯾـﯽ آن ﻧـﻮع ﮐﺎرﺑﺮدﻫـﺎی ﻫﻨـﺮی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺎ ﺗﮑﺮار واکﻫﺎ ﯾﺎ واژهﻫﺎﯾﯽ ﺧﺎص ،ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎﯾﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﺳﺨﻦ ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﯽآراﯾﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب اﮔﺮ ﺑﺎ ژرفﺑﯿﻨﯽ ﺑﻪ آراﯾﻪﻫﺎی ﻟﻔﻈﯽ ﺑﻨﮕـﺮﯾﻢ ،ﺧـﻮاﻫﯿﻢ دﯾـﺪ ﮐـﻪ ﻫﻤﮕـﯽ آﻧﻬـﺎ ﮔﻮﻧـﻪﻫـﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﮑﺮار ﯾﺎ واجآراﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺴﺘﮥ ﻣﺸـﺘﺮک در آﻧﻬـﺎ ،ﺗﮑـﺮار واکﻫﺎﺳـﺖ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣـﯽﺗـﻮان
ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ را ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﯾﺎ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎﯾﯽ از آراﯾﮥ »ﺗﮑﺮار« داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﮑـﺮار ﯾـﮏ ﯾـﺎ ﭼﻨـﺪ
واک در آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﮑـﺮار واکﻫـﺎی ﻫﻤﺴـﺎن ﯾـﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ،آﻧﭽـﻪ زﯾﺒـﺎﯾﯽ و دلاﻧﮕﯿـﺰی را در ﺷـﻌﺮ
ﻣﯽآﻓﺮﯾﻨﺪ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و آﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮش و ﺟﺎن ﺷﻨﻮﻧﺪه را ﻣـﯽﻧـﻮازد ،ﺑـﻪ وﯾـﮋه ﻫﻨﮕـﺎﻣﯽ ﮐـﻪ اﯾـﻦ
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻫﻨﺮی واژﮔﺎن ،ﺻﻮرت و ﻣﻌﻨﺎی ﺷﻌﺮ را در ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻨﺪ ،آن ﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮان رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ
واژهﻫﺎ را درﯾﺎﻓﺖ و از ﺧﻮاﻧﺶ ﺷﻌﺮ ﻟﺬت ﻓﺮاوان ﺑﺮد.

ﻫﻢﺟﻨﺲ ﯾﺎ ﺷﺒﻪ ﻫﻢﺟﻨﺲ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ درﻧﮓ در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮔﺰﯾﻨﺶ
و ﭼﯿﻨﺶ اﯾﻦ واژهﻫﺎ در ﺑﯿﺖ ،ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺷﺎﻋﺮ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ روﺷﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﯿﺖ زﯾﺮ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
ﺗﺮا ﮐﻪ از ﻣﻞ و ﻣﺎل اﺳﺖ ﻣﺴﺘﯽ و ﻫﺴﺘﯽ

ﺧﻤﺎر و ﺧﻮاب ﺗﻮ را ﺻﻮر ﻧﺸﮑﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﺪا
)دﯾﻮان ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ ،ص(13

ﺗﮑﺮار ﭼﻬﺎر ﺑﺎره واجﻫﺎی »م« و »س« و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ واژهﻫﺎی »ﻣﻞ و ﻣﺎل«» ،ﻣﺴﺘﯽ و ﻫﺴﺘﯽ«» ،ﺧﻤﺎر
و ﺧﻮاب« و »ﺻﻮر و ﺻﺪا« در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ دروﻧﯽ ﺑﯿﺖ را دوﭼﻨﺪان ﺳـﺎﺧﺘﻪ اﺳـﺖ و ﭘﯿﻮﻧـﺪ ﻣﻌﻨـﺎﯾﯽ
ﻣﻞ )ﺷﺮاب( ،ﻣﺴﺘﯽ ،ﺧﻤﺎر و ﺧﻮاب و ﺗﻘﺎﺑﻞﺑﯿﻦ »ﺻﺪا و ﺧـﻮاب« و اﻏـﺮاق در ﺷﮑﺴـﺘﻪ ﻧﺸـﺪن ﺧـﻮاب و
ﺧﻤﺎر ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺷﺎﻋﺮ ،ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﭙﻮر ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺮاﻓﯿﻞ ﺻﻮرت و ﻣﻌﻨﺎی ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺷـﺎﻋﺮ را در ﻫـﻢ
ﺗﻨﯿﺪه و آن را دلﻧﺸﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ واژهﻫﺎی ﻣـﻞ و ﻣـﺎل ،ﺗﻨﻬـﺎ در ﯾـﮏ واک ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨـﺪ و ﮔـﻮﯾﯽ ﺷـﺎﻋﺮ ﺑـﺎ
ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺣﺮف اﻟﻒ از ﻣﺎل واژه ﻣﻞ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ و ﯾﺎ دو واژه را ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﯾـﮏ واک ﺑﯿﺸـﺘﺮ
دارد ،ﺑﺎ ﻇﺮاﻓﺘﯽ وﯾﮋه ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻧﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ روی ﺳـﺨﻦ از اﺧـﺘﻼف ﯾـﮏ واک اﺳـﺖ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ
واژهﻫﺎی ﻣﺴﺘﯽ و ﻫﺴﺘﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ در واک ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ .ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی ﺑﻪ ﮐﻤﮏ واژهﻫﺎ ﻣﻀـﺎﻣﯿﻨﯽ
ﻧﯿﮑﻮ آﻓﺮﯾﺪه و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ را ﺑﺎ آراﯾﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻟﻔﻈﯽ و ﻣﻌﻨﻮی در آﻣﯿﺨﺘﻪ و از آراﯾﻪﻫﺎی زﯾـﺮ
در ﺑﯿﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﺳﺖ:
ﺟﻨﺎس زاﯾﺪ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺸﯽ :ﻣﻞ و ﻣﺎل
ﺟﻨﺎس ﻻﺣﻖ :ﻣﺴﺘﯽ و ﻫﺴﺘﯽ
ﻟﻒ و ﻧﺸﺮ دوﮔﺎﻧﻪ :ﻣﻞ ،ﻣﺴﺘﯽ ،ﺧﻤﺎر
ﻟﻒ و ﻧﺸﺮ دوﮔﺎﻧﻪ :ﻣﺎل،ﻫﺴﺘﯽ ،ﺧﻮاب
ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺎن واژهﻫﺎ :ﻣﻞ ،ﻣﺴﺘﯽ ،ﺧﻤﺎر ،ﺧﻮاب
ﺗﻠﻤﯿﺢ ﺑﻪ ﺻﻮر اﺳﺮاﻓﯿﻞ
ﺗﮑﺮار واجﻫﺎی ا  ،م  ،س ،خ
ﺑﺎ درﻧﮕﯽ ﮐﻮﺗﺎه در ﺑﯿﺖ ﯾـﺎد ﺷـﺪه ﺑﺎﯾـﺪ ﮔﻔـﺖ ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﺑﺴـﯿﺎری از اﻫـﻞ ادب ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﺳـﺨﻦ ﭘـﺎی
ﻣﯽﻓﺸﺎرﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ ﺷﺎﻋﺮی دﯾﺮ آﺷﻨﺎ اﺳﺖ و ﺷﻌﺮی ﻣﺘﮑﻠّﻒ و ﻣﺼﻨﻮع دارد ،اﻣـﺎ اﮔـﺮ ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ
درﺳﺖ داوری ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی از ﺳﺮودهﻫﺎی ﺧﺎﻗـﺎﻧﯽ را در ﺷـﻤﺎر ﺷـﻌﺮﻫﺎی زﯾﺒـﺎی ادب
ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﯿﻨﮕﺎرﯾﻢ؛ ﺷﻌﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺻﻮرت و ﻣﻌﻨﺎ را در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ درآﻣﯿﺰد .ﺣﺘﯽ

واج آراﯾﯽ و ﺗﮑﺮار در ﺷﻌﺮ ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ

در اﯾﻦ ﺟﺴﺘﺎر آن دﺳﺘﻪ از آراﯾﻪﻫﺎی ﻟﻔﻈﯽ در ﺷﻌﺮ ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ واﮐﺎوی ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﺮار واکﻫﺎی
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ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش دﯾﺮﯾﺎب ﺑﻮدن ﺷﻌﺮش ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﻮاع آراﯾﻪﻫﺎی ادﺑﯽ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧـﻪ و ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﺑـﻪ ﮐـﺎر
ﺑﺒﺮد؛ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاﻧﺶ ﺳﺮودهﻫﺎﯾﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻌﺮ ،ذﻫﻦ ﺧﻮاﻧﻨـﺪه را ﺑـﻪ درﻧـﮓ
واﻣﯽدارﻧﺪ و ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﺄﻣّﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﻀﻮر ﭘﺮرﻧﮓ اﻧﻮاع آراﯾﻪﻫﺎی ﻟﻔﻈﯽ و ﻣﻌﻨﻮی را در ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ واﮐﺎوی ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻟﻔﻈﯽ و ﻣﻌﻨﻮی و ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪﻫـﺎ ﺑـﺮ
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ دروﻧﯽ 1و ﻣﻌﻨﻮی 2ﺷﻌﺮ ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
ﺗﮑﺮار

ﻧﺎم دﯾﮕﺮ اﯾﻦ آراﯾﻪ »ﺗﻮزﯾﻊ« اﺳﺖ و در دره ﻧﺠﻔﯽ درﺑﺎره آن ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ» :اﯾﻦ ﺻـﻨﻌﺖ ﭼﻨـﺎن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﮑﻠّﻢ وزع ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺣﺮﻓﯽ از ﺣﺮوف ﺗﻬﺠّﯽ را در ﻫﺮ ﮐﻠﻤﻪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻠﺘﺰم ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺮف ﻣﻌﯿﻨﯽ را
در ﻫﺮ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﯿﺎورد) «.ﻣﯿﺮزا آﻗﺎﺳﺮدار؛ ﺑﯽﺗﺎ (134 ،ﻣﺜﺎل ﺷﻌﺮ ﭘﺎرﺳﯽ از اﺳﺘﺎدی ﻓﺮﺻﺖاﻟﺪوﻟﻪ:
در ﺳﺎﯾﮥ ﺳﺮوی ﺑﻪ ﺳﺮای ﺑﺴﺘﺎن

از ﺳﺎﻗﯽ ﺳﯿﻢ ﺳﺎق ﺳﺎﻏﺮ ﺑﺴﺘﺎن
)درّۀ ﻧﺠﻔﯽ ،ص(134

در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮان آراﯾﻪ واجآراﯾﯽ را دﯾﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻟـﺰام ﺷـﺎﻋﺮ
در آوردن ﺣﺮف »س« در ﺗﻤﺎم واژهﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﮑﻠّﻒ و ﺗﺼـﻨّﻊ اﻧﺠﺎﻣﯿـﺪه از زﯾﺒـﺎﯾﯽ ﺑﯿـﺖ ﮐﺎﺳـﺘﻪ اﺳـﺖ و
ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ آراﯾﻪ ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .از اﯾﻦ رو ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﻬﺮهﮔﯿـﺮی ﺷـﺎﻋﺮان از اﯾـﻦ آراﯾـﻪ ﻫﻨﮕـﺎﻣﯽ
ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺎ ﻓﻀﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﯿﺖ ﯾﺎ ﺳـﺮوده ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺷـﺎﻋﺮ ﺑـﻪ ﻗـﺪری
ﻃﺒﯿﻌﯽ از آن ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺳﺮوده ﺧﻮد ﻗـﺮار دﻫـﺪ ،ﻧـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ او را
دﻟﺰده ﮐﻨﺪ .در ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی دﻟﮑﺸﯽ ﯾﺎﻓـﺖ ﻣـﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ در ﯾـﮏ ﺑﯿـﺖ ﯾـﮏ ﺣـﺮف ﺑـﯿﺶ از
ﺣﺮوف دﯾﮕﺮ ﺗﮑﺮار ﺷﺪه و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﮑﺮار ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﮐﻠﯽ ﺑﯿﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻪ ﺑﯿﺖ زﯾﺮ از
ﺳﻌﺪی و ﺣﺎﻓﻆ را واﮐﺎوی ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
ﺷﺐ اﺳﺖ و ﺷﺎﻫﺪ و ﺷﻤﻊ و ﺷﺮاب و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ

ﻏﻨﯿﻤﺖ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺐ ﮐﻪ دوﺳﺘﺎن ﺑﯿﻨﯽ
)ﮐﻠﯿﺎت ﺳﻌﺪی ،ص(645

ﺗﮑﺮار ﭘﻨﺞﺑﺎره ﺣﺮف ﺷﯿﻦ در ﻣﺼﺮاع ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﺑﺎ ﺷﻮر و ﻣﺴـﺘﯽ و ﻏﻮﻏـﺎی دروﻧـﯽ ﮔﻮﯾﻨـﺪه
ﺷﻌﺮ ﻫﻤﺨﻮان و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ.

3

رﺷﺘﮥ ﺗﺴﺒﯿﺢ اﮔﺮ ﺑﮕﺴﺴﺖ ﻣﻌﺬورم ﺑــﺪار

دﺳﺘـﻢ اﻧﺪرﺳﺎﻋﺪ ﺳﺎﻗﯽ ﺳﯿﻤﯿﻦﺳﺎق ﺑـﻮد
)دﯾﻮان ﺣﺎﻓﻆ ،ص(205

ﺗﮑﺮار زﯾﺎد ﺣﺮف »س« و ﻗﺮار دادن آنﻫﺎ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ رﺷـﺘﻪ ﺗﺴـﺒﯿﺤﯽ را ﻓﺮاﯾـﺎد آورد و
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ »ﺗﮑﺮار ﻧﻪ ﺣﺮف ﺳﯿﻦ و ز ،ﺻﺪای ﺳﻮﺗﮏ ﻓﺮﻫﺎد را در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺴﺒﯿﺢﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳـﺎﻧﺪ

ﺧﯿﺎل ﺧﺎل ﺗﻮ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎک ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮد

ﮐﻪ ﺗــﺎ ز ﺧﺎل ﺗﻮ ﺧﺎﮐﻢ ﺷﻮد ﻋﺒﯿــﺮآﻣﯿﺰ
)دﯾﻮان ﺣﺎﻓﻆ ،ص(235

ﺗﮑﺮار ﻫﻔﺖ ﺑﺎره ﺣﺮف »خ« در اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﯾﺎدآور ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﮔﻠﻮی ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺨﺘﯽ ﻧﻔـﺲ
ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﮔﻮﯾﯽ ﻋﺎﺷﻖ در ﻓﺮاق ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﻓﺮاق ﺑﻪ ﻗـﺪری ﺗﻮاﻧﻔﺮﺳﺎﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺎی ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن ﻧﯿﺰ ﻧﺪارد و ﯾﺎ ﻧﻔﺲﻫﺎی آﺧﺮ ﺧﻮد را ﻣﯽﮐﺸﺪ .اﯾﻦ آراﯾﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
آن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﮑﺮار واژه و ﺗﮑﺮار واک ﻫﺎ ،اﻋﻢ از ﺻﺎﻣﺖ و ﻣﺼﻮّت در ﭼﮑﺎﻣﻪﻫـﺎی ﺧﺎﻗـﺎﻧﯽ ﺑـﻪ ﮐـﺎر رﻓﺘـﻪ
اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ در ﭘﯽ ﻣﯽآﯾﺪ:
ﺗﮑﺮار اﻟﻒ )ا(

دﮐﺘﺮ ﺷﻤﯿﺴﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﮑﺮار واک ﻫﺎ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻣﺼﻮّت ﻫﺎ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ ،ﻫـﻢﺻـﺪاﯾﯽ ﺧﻮاﻧـﺪه
اﺳﺖ) .ﺷﻤﯿﺴﺎ (58 : 1374 ،ﻣﺜﺎل از ﺷﻌﺮ ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ:
آذر آز ﺟـﺎﻧـﺖ آزرده اﺳــﺖ

زآﻧﮑﻪ آزاﺳﺖ ﺧﻮد ﺳﺮ آزار
)دﯾﻮان ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ ،ص (199

ﺗﮑﺮار ﻫﺸﺖ ﺣﺮف اﻟﻒ در اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﺑﺎ ﺷﻌﻠﻪﻫﺎی آﺗﺶ ﺑﻠﻨﺪ و ﺳﺮﮐﺶ ﺑﯿﻤﺎری آز ﻫﻢﺧـﻮان اﺳـﺖ.
ﺑﻪ وﯾﮋه ،ﺑﺎ ﺳﺨﻦ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺷﺎﻋﺮ ﮐﻪ آز را ﺳﺮﻣﻨﺸﺎء ﻫﻤﻪ آزارﻫﺎ ﻣﯽداﻧﺪ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﭘﺎﯾـﺎن ﺑﯿـﺖ را
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻧﺪ )ﺧﻮدﺳﺮ آزار( و آز را ﺧﻮد ﺳﺮآزارﻧﺪه ﺑﺪاﻧﯿﻢ .در اﯾﻦ ﺻـﻮرت ﻣـﯽﺗـﻮان آن را
اﯾﻬﺎم دوﮔﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻧﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﺟﻨﺎسﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در اﯾﻦ ﺑﯿﺖ در ﺧـﻮر ﺗﻮﺟـﻪ اﺳـﺖ» .آذر و آز«» ،آذر و
آزرده«» ،آز و آزار«» ،آز و آزرده« و »آزرده و آزار« ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﻨﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ.
زآن آب آذر آﺳﺎ آن ﺳﺎن ﻫﻤﯽ ﻫﺮاﺳﻢ

ﮐﺰ آب ﺳﮓ ﮔﺰﯾﺪه و ﺷــﯿﺮ ﺳﯿﻪ ز آذر
)ﻫﻤﺎن ،ص (191

ﺗﮑﺮار ﻫﺸﺖ ﺣﺮف اﻟﻒ در اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﮐـﻪ ﺗﺮﺳـﯿﺪه اﺳـﺖ،
ﻫﻢﺧﻮاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻮن ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻠﻔﻆ اﯾﻦ ﻣﺼﻮّت ﺑﻠﻨـﺪ راه ﺧﺮوﺟـﯽ دﻫـﺎن ﮐـﺎﻣﻼً ﺑـﺎز اﺳـﺖ و ﻓـﺮد
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺪای ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻼً ﺑﮑﺸﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﮑﺮار ﻫﻔﺖ ﺑﺎره ﮐﻼه روی اﻟﻒ ﮐﻪ ﺑﯽﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺎ دﻧﺪان
ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﯿﺰ ﺗﮑﺮار ﭘﻨﺞ ﺑﺎره ﺣﺮف ﺳﯿﻦ ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﺑﺎ دﻧﺪان دارد و ﻧﯿﺰ ﺗﮑﺮار ﺷـﺶ ﺑـﺎره ﺻـﺪای
»ز« ،ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮردن دﻧﺪان را ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮس ،ﯾﺎ روﯾﺎرو ﺷﺪن ﻓﺮد ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎی ﺳﺨﺖ ﻓﺮاﯾﺎد ﻣﯽآورد .اﻓﺰون ﺑﺮ
اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﺎن آب ،آﺗﺶ )آذر( و ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﺎن ﺳﯿﺎﻫﯽ )ﺗﺎرﯾﮑﯽ( و آذر و ﺟﻨـﺎس ﺑـﯿﻦ
آﺳﺎ و آنﺳﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﺗﮑﺮار »د«

واج آراﯾﯽ و ﺗﮑﺮار در ﺷﻌﺮ ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ

ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﮔﻮاژه آن را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ) «.ﻣﺤﺒﺘﯽ(147 : 1380 ،
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ﺗﺎ ﺗﻮ ﺧﻮد را ﭘﺎی ﺑﺴﺘﯽ ﺑﺎد داری در دو دﺳﺖ

ﺧﺎک ﺑﺮ ﺧﻮد ﭘﺎش ﮐﺰ ﺧﻮد ﻫﯿﭻ ﻧﮕﺸﺎﯾﺪ ﺗﺮا
)دﯾﻮان ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ،ص (41

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺮف »د« از ﺣﺮوﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﻆ آن ﻗﺪری ﺑﺎ ﺳﮑﻮن ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ و ﺗﮑﺮار اﯾـﻦ
ﺣﺮف ﺑﻪ وﯾﮋه در ﭘﺎﯾﺎن واژهﻫﺎی ﺧﻮد ،ﺑﺎد ،ﺧﻮد ،ﺧﻮد و ﻧﮕﺸﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاﻧﺶ ﺷﻌﺮ ﮐﻤﮏ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﻣﻀﻤﻮن و ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻌﺮ درﻧﮓ ﺑﯿﺸـﺘﺮی ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻣﻘﺼـﻮد ﺷـﺎﻋﺮ ﻫـﻢﺧـﻮان اﺳـﺖ .اﯾـﻦ
درﻧﮓﻫﺎ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﻫﺠﺎﻫﺎی ﺑﻠﻨـﺪی ﭼـﻮن »ﺗـﺎ«» ،را«» ،ﺑـﺎ«» ،دا«» ،ﻓـﺎ« »ﭘـﺎ«» ،ﺷـﺎ« و »را« ﻗـﺮار ﮔﯿﺮﻧـﺪ،
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﺛﺮﮔﺬاری در ﺑﯿﺖ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺟﻨﺎس ﻣﯿﺎن »ﺗﺎ و ﭘﺎ«» ،دﺳﺖ و ﺑﺴﺖ« و »ﭘـﺎش و
ﺑﺎد« و ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﺎن ﺑﺴﺘﻦ و ﮔﺸﻮدن و »ﺧﺎک و ﺑﺎد« و ﻋﺒﺎرات ﮐﻨﺎﯾﯽ »ﺑـﺎد داری در دو دﺳـﺖ« و »ﺧـﺎک
ﺑﺮ ﺧﻮد ﭘﺎش« ﭘﯿﻮﻧﺪ واژﮔﺎن ﻫﻨﺮیﺗﺮ ﺷﺪه و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ دروﻧﯽ و ﻣﻌﻨﻮی ﺑﯿﺖ ﭘﺮوراﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﮑﺮار »ر« و »ل«

ﻫﺰار ﻓﺼﻞ رﺑﯿﻌﺶ ﺟﻨﯿﺒﻪ دار ﺟﻤﺎل

ﻫﺰار ﻓﻀﻞ رﺑﯿﻌﺶ ﺧﺮﯾﻄﻪدار ﺳﺨﺎ
)ﻫﻤﺎن ،ص (9

ﺷﺎﻋﺮ در اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻨﺎس ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎن ﻓﺼﻞ و ﻓﻀـﻞ ،ﭘﺪﯾـﺪ آورده
اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﮑﺮار ﺣﺮوف »ر« و »ل« ﮐﻪ ﺗﻠﻔﻈﯽ ﺷـﺒﯿﻪ ﺑـﻪ ﻫـﻢ دارﻧـﺪ و ﺳـﮑﻮن و ﺳـﻨﮕﯿﻨﯽ ﮐـﻪ ﺗﻠﻔـﻆ اﯾـﻦ
ﺣﺮوف در ﺑﯿﺖ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورد ،ﺑﺎ وﻗﺎر و ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺮای ﻣﻤﺪوح در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻫﻢﺧﻮان اﺳﺖ.
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮازﻧﻪای ﮐﻪ در ﺑﯿﺖ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻤـﮏ ﮐـﺮده اﺳـﺖ .ﺷـﺎﯾﺪ ﺑﺘـﻮان ﮔﻔـﺖ
ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﻓﻀﻞ رﺑﯿﻊ را ﺑﺎ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮده و ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺰون ﺑـﺮ اﻏـﺮاق در ﻣـﺪح
ﻣﻤﺪوح ﺧﻮد ﻓﻀﻞ رﺑﯿﻊ را ﻧﯿﺰ ﺳﺘﻮده اﺳﺖ.
ﺗﮑﺮار »س«

ﺻﺪر ﺳﺨﯽ ﮐﻪ ﻻزم اﻓﻌﺎل اوﺳﺖ ﺑﺬل

اﯾﻦ اﺳﻢ ﻣﺸﺘﻖ اﺳﺖ ﻫﻢ از ﻣﺼﺪر ﺳﺨﺎش
)ﻫﻤﺎن ،ص (231

ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﯿﺘﯽ در ﺷﻌﺮ ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﺑـﺎ ﻇﺮاﻓـﺖ و دﻗـﺖ ﺷـﺎﻋﺮ آن از واژهﻫـﺎی
دﺳﺘﻮری ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ .ﺗﮑﺮار ﻫﻔﺖ ﺑﺎره ﺻـﺪای »س« )ص( و ﺗﮑـﺮار
ﺳﻪﺑﺎره ﺻﺪای »ز« )ذ( ﮐﻪ ﻣﺨﺮﺟﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺳـﯿﻦ دارد ،ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ دروﻧـﯽ ﺑﯿـﺖ را ﭘﺮوراﻧـﺪه و ﭘﯿﻮﻧـﺪﻫﺎی
ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ و ﻫﻨﺮی واژﮔﺎن ﺻﻮرت و ﻣﻌﻨﺎی آن را در ﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪه اﺳﺖ؛ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿـﺎن واژهﻫـﺎی ﻻزم ،اﻓﻌـﺎل،
اﺳﻢ ،ﻣﺸﺘﻖ و ﻣﺼﺪر ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺟﻨﺎس و ﻫﻢ رﯾﺸﻪﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎن ﺻـﺪر و
ﻣﺼﺪر و ﻫﻢﻣﻌﻨﺎ ﺑﻮدن ﺑـﺬل و ﺳـﺨﺎ از ﺟﻤﻠـﻪ اﯾـﻦ ﭘﯿﻮﻧـﺪﻫﺎ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﯽروﻧـﺪ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻗـﺮار ﮔـﺮﻓﺘﻦ
ﺻﺪرﺳﺨﯽ در آﻏﺎز ﺑﯿﺖ و ﻣﺼﺪر ﺳﺨﺎ در ﭘﺎﯾﺎن آن ،ﮔﻮﻧﻪای ﺗﺼﺪﯾﺮ ﯾﺎ ﺑﻦ ﺳﺮی زﯾﺒﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺳـﺎره را ﺳﯿّـﺎره ﺳﯿﻤـﺎ دﯾـﺪهام

آﺳﯿﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ و ﺳﺎره ﺳﯿﺮت اﺳﺖ

)ﻫﻤﺎن ،ص(273

ﺗﮑﺮار ﺳﯿﻦ در اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﮐﻪ در واژهﻫﺎی آن دﯾﺪه ﻣـﯽﺷـﻮد ،ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ دروﻧـﯽ و
ﻣﻌﻨﻮی ﺑﯿﺖ را دوﭼﻨﺪان ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿـﺎن ﺳـﺎره و آﺳـﯿﻪ ﮐـﻪ ﻫـﺮ دو از زﻧـﺎن ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر
ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن آﺳﯿﻪ ،ﺳﺎره ،ﺳﯿﺎره و ﺳﯿﻤﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﻧﺎم زن ﺑﻪ ﮐﺎر روﻧﺪ و ﺟﻨـﺎس
ﻣﯿﺎن »ﺳﺎره و ﺳﯿﺎره«» .ﺳﯿﺎره و ﺳﯿﻤﺎ«و »ﺳـﺎره و ﺳـﯿﺮت« و ﺗﻘﺎﺑـﻞ ﻣﯿـﺎن ﺳـﯿﺮت و ﺳـﯿﻤﺎ )درون و ﺑـﺮون(
ﺻﻮرت و ﻣﻌﻨﺎی ﺑﯿﺖ را در ﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺗﮑﺮار »س و ش«

ﺳﺮﻣﺴﺖﻋﺸﻖﺳﺮﮐﺸﯽﺧﺎﮐﺴﺘﺮی در آﺗﺸﯽ

در ﺷﺸﺪره ﻋﺬرا و ﺷﯽ ﺻﺪ ﻓﺼﻞ ﻋﺬرا رﯾﺨﺘﻪ
)ﻫﻤﺎن ،ص (378

ﺗﮑﺮار ﺷﺶ ﺣﺮف ﺷﯿﻦ و ﺷﺶ ﺣﺮف ﺳﯿﻦ و ص و دو ﺣﺮف ذال ﮐﻪ ﻫﯿﺎﻫﻮ و ﺷﻠﻮﻏﯽ و آﺷﻮب را
ﻓﺮاﯾﺎد ﻣﯽآورﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺴﺘﯽ و ﺷﻮر و ﻫﯿﺠﺎن دروﻧﯽ ﻋﺎﺷﻖ در اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﻫﻢﺧﻮان اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﮑﺮارﻫـﺎ ﺑـﻪ
ﻫﻤﺮاه ﻗﺎﻓﯿﻪﻫﺎی دروﻧﯽ ﺳﺮﮐﺶ ،آﺗﺶ و ﻋﺬراوش ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ دروﻧﯽ دﻟﻨﻮازی را در ﺑﯿﺖ آﻓﺮﯾـﺪه اﺳـﺖ و
ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ واژهﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن ﻋﺸﻖ و آﺗﺶ )ﭼﻮن ﻫﺮ دو ﺳﻮزان و ﺳﺮﮐﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ( و
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن ﺷﺸﺪره و ﻓﺼﻞ )ﻫﺮ دو از واژهﻫﺎی ﻗﻤﺎرﺑﺎزان ﻫﺴﺘﻨﺪ( و ﺟﻨﺎس ﻣﯿﺎن ﻋﺬرا )ﻣﻌﺸﻮﻗﻪواﻣـﻖ ﮐـﻪ
ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ زﺑﺎﻧﺰد اﺳﺖ( و ﻋﺬرا )آﺷﮑﺎرا( و ﻋﺬرا در ﻣﻔﻬﻮم اﺻﻄﻼح ﻧﺮد ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﺧﯿـﺎلاﻧﮕﯿـﺰ ﺑﯿـﺖ را در
ﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪه و ﺑﯿﺖ را اﻧﺴﺠﺎم و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺧﺎص ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺗﮑﺮار »ط«

آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﻃﻮﺑﯽ و ﻃﺮف رﯾﺎض ﺧﻠﺪ

ﻃـﺮﻓـﻪ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﭼﺸـﻢ ﺑـﻪ ﻃـﺮﻓـﺎ ﺑﺮاﻓﮑـﻨﺪ
)ﻫﻤﺎن ،ص (140

اﻓﺰون ﺑﺮ ﺗﮑﺮار »ط« ﺟﻨﺎس ﻣﯿﺎن »ﻃﺮف و ﻃﺮﻓﻪ«» ،ﻃﺮﻓـﻪ و ﻃﺮﻓـﺎ«» ،ﻃـﺮف و ﻃﺮﻓـﺎ« و ﺗﻘﺎﺑـﻞ ﻣﯿـﺎن
ﻃﻮﺑﯽ )درﺧﺘﯽ ﺑﻬﺸﺘﯽ( و ﻃﺮﻓﺎ )درﺧﺖ ﮔﺰ ﮐﻪ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺷﻮرزار ﻣﯽروﯾﺪ( و اﯾﻬﺎم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺎن »ﻃﺮف و
ﭼﺸﻢ« و »رﯾﺎض ﺧﻠﺪ و ﻃﻮﺑﯽ« ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ دلﻧﺸﯿﻨﯽ در ﺑﯿﺖ آﻓﺮﯾﺪه ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﯿﺖ را اﺛﺮﮔﺬارﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﮑﺮار »واژه«

در درّه ﻧﺠﻔﯽ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ دﯾﺪﯾﻢ ﺗﮑﺮار واک ﻫﺎ »ﺗﻮزﯾﻊ« ﺧﻮاﻧـﺪه ﺷـﺪه و ﺗﮑـﺮار واژهﻫـﺎ را »ﺗﮑـﺮار ﯾـﺎ
ﺗﮑﺮﯾﺮ« ﻧﺎﻣﯿﺪه و ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺗﮑﺮار ﮐﻪ آن را ﺗﮑﺮﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﻣﮑﺮر ﻫﻢ ﮔﻮﯾﻨﺪ ،اﯾـﻦ ﺻـﻨﻌﺖ ﭼﻨـﺎن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ را ﻣﮑﺮر ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دوﺑﺎر ﺑﺮای ﺗﺄﮐﯿﺪ ﯾﺎ ﺗﻌﻈـﯿﻢ ﯾـﺎ اﻧـﺬار ﯾـﺎ ﺗﻨﺒﯿـﻪ و ) «...ﻣﯿـﺮزا آﻗـﺎ

واج آراﯾﯽ و ﺗﮑﺮار در ﺷﻌﺮ ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ در ﻫﻔﺖ واژه از ﻧﻪ واژه ﺑﯿﺖ زﯾﺮ ﺣﺮف »س« را ﺗﮑﺮار ﮐﺮده اﺳﺖ.
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ﺳﺮدار ،ﺑﯽ ﺗﺎ(132 :
اﺳﺘﺎد ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ در ﻧﻘﺪ اﯾﻦ آراﯾﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :آن ﻣـﻮردی اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﮐﻠﻤـﻪای ﺑـﻪ ﯾـﮏ
ﻣﻌﻨﯽ دوﺑﺎر در ﺷﻌﺮ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻮع ﻣﺒﺘﺬل آن ﮐﺎر ﻫﻤﻪﮐﺲ اﺳﺖ و ﻧﻮع ﺧﻼف آن دﺷﻮار دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد«.
)ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ(305 : 1379 ،
ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ در اﺑﯿﺎت زﯾﺎدی واژهﻫﺎﯾﯽ ﺧﺎص را ﺗﮑﺮار ﮐﺮده ﮐﻪ اﻫﺪاف او ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﮔﺎه ﺑﺮای
ﺗﺄﮐﯿﺪ ،ﮔﺎه ﺑﺮای واجآراﯾﯽ و ﮔﺎه ﺑﺮای زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزی آراﯾﻪای دﯾﮕﺮ و ﻫﻢ از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺗﮑـﺮار
واژهﻫﺎ ﺑﺎ آراﯾﻪای دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺑﯿﺖ زﯾﺮ ﺗﮑﺮار ﺑﺎ واجآراﯾﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ:
زر زر ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎران ،ﻣﻦ ﺟﻮ ﺟﻮم ﮐﻪ در ﮐﻒ

ﺟﺰ ﺟﺎنﺟﻮی ﻧﺒﯿﻨﻢ و ﺟﺰ رخ زری ﻧﺪارم
)دﯾﻮان ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ ،ص (279

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﮑﺮار ﺟﻮ در ﺑﯿﺖ زﯾﺮ ﺑﺎ ﺟﻨﺎس و اﯾﻬﺎم ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﺑﺪﯾﺪی ﺟﻮ ﺑﻪ ﺟﻮ ﮔﯿﺘﯽ ﻧﺪاری ﺟﻮ در اﯾﻦ ﺧﺮﻣﻦ

ﻣﺨــﺮ ﭼــﻮن ﺗــﺮک ﺟــﻮ ﮔﻔﺘــﯽ ﺑــﻪ ﯾــﮏ ﺟــﻮ ﻧــﺎن

دﻫﻘﺎﻧﺶ
)ﻫﻤﺎن ،ص (211

ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی از ﺗﮑﺮار واژه در ﭘﯽ ﻣﯽآﯾﺪ:
ﺗﮑﺮار واژهﻫﺎی »آن -او-ﻣﺎ«

آن ﺧﻮﯾﺸﯽ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﯾﯽ ﮐﺎن اوﯾﻢ آن اوی

ﺑﺎش ﺗﺎ او ﮔﻮﯾﺪ از ﺧﻮد ﮐﺎن ﻣﺎﯾﯽ آن ﻣﺎ
)ﻫﻤﺎن ،ص(11

ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ واژه آن ﭘﻨﺞ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ از زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺻﻮری و ﻣﻌﻨﻮی ﺑﯿﺖ ﭼﯿﺰی ﮐﺎﺳـﺘﻪ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺗﮑﺮار دوﺑﺎره »آن اوﯾﻢ« ﯾﺎدآور ﺳﺨﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻇـﺎﻫﺮ ﭘﺸـﺖ ﺳـﺮ ﻫـﻢ ﺑـﻪ ﭼﯿـﺰی
اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ در درون ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد ﺑﺎور ﻧﺪارد ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ او آن را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ »آن
ﺧﻮﯾﺸﯽ« در آﻏﺎز ﺑﯿﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪی ﺑﺮ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ.
ﺗﮑﺮار »ﺳﺮ و ﺻﺪ«

ﺳﺮﺑﻨﻪ ﮐﺎﯾﻨﺠﺎ ﺳﺮی را ﺻﺪ ﺳﺮآﯾﺪ در ﻋﻮض

ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻫﺮ ﺳﺮی را ﺻﺪ ﮐﻼه آﯾﺪ ﻋﻄﺎ
)ﻫﻤﺎن ،ص(1

ﺑﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر روان و ﺑﻪ دور از ﻫﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻟﻔﻈﯽ و ﻣﻌﻨﻮی اﺳﺖ و ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ واژه ﺳـﺮ
را در ﺳﺮوده ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد و اﻓﺰون ﺑﺮ ﮔﻨﺠﺎﻧﯿﺪن ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻋﺎﻟﯽ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ در ﺑﯿﺖ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ دروﻧـﯽ آن
را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﮑﺮار ﺣﺮوف ﺳﯿﻦ و را و ﺟﻨﺎسﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭘﺮوراﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐﺳﺎزی ،ﺑﺎ واژه
ﺳﺮ ،اﯾﻬﺎم و ﺟﻨﺎس »ﺑﺮ ﺳﺮ« ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺗﺎ ﮐﻪ ز دور ﺳﭙﻬﺮ ﻫﺴﺖ ﻣﺪار و ﻣﺪر

ﺗﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺮد ﻣﺪر ﻫﺴﺖ ﻓﻠﮏ را ﻣﺪار
)ﻫﻤﺎن ،ص (186

واژهﻫﺎی دور و داﯾﺮه ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﻨﺎس اﺷﺘﻘﺎق و واژهﻫﺎی ﻣـﺪار و ﻣـﺪر )ﮐﻠـﻮخ -در اﯾـﻦ ﺟـﺎ ﺑـﻪ
ﻣﻌﻨﺎی زﻣﯿﻦ( ﺟﻨﺎس ﺷﺒﻪ اﺷﺘﻘﺎق ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﮑﺮار واژهﻫﺎی ﻣﺪار و ﻣﺪر و ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻫﻨﺮی ﮐـﻪ ﻣﯿـﺎن
اﯾﻦ دو واژه ﺑﺎ دﯾﮕﺮ واژهﻫﺎی ﺑﯿﺖ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،اﻧﺴﺠﺎم و درﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ﺑﯿﺖ اﻓﺰون ﻣﯽﺷـﻮد ،ﺗﻨﺎﺳـﺐ
واژهﻫﺎی دور ،ﻓﻠﮏ ،ﻣﺪار و ﮔﺮد و ﻣﺠﺎز در واژه ﻣﺪر )ﻋﻼﻗﻪ ﺟﺰ ﺑﻪ ﮐـﻞ( و ﺗﻘﺎﺑـﻞ ﻣﯿـﺎن ﺳـﭙﻬﺮ و ﻣـﺪر
)زﻣﯿﻦ( و ﻫﻢ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻮدن ﮔﺮد و دور از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﻫﻨﺮی واژﮔﺎن در ﺑﯿﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
ﺗﮑﺮار ﺑﻪ ﺻﻮرت رداﻟﻘﺎﻓﯿﻪ

ﺻﺒﺢ اﺳﺖ ﮐﻤﺎﻧﮑﺶ اﺧﺘﺮان را

آﺗـﺶ زده آب ﭘﯿﮑﺮان را

ﻫﻨﮕـﺎم ﺻﺒـﻮح ﻣـﺮﮐـﺐ ﺻﺒــﺢ

ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ دوﯾﺪه اﺧﺘــﺮان را
)ﻫﻤﺎن ،ص(31

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ در اﯾﻦ ﺑﯿﺖ اﺧﺘﺮان در ﻣﺼﺮاع ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺼـﺮاع ﭼﻬـﺎرم ﺗﮑـﺮار ﺷـﺪه ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ واژه
ﺻﺒﺢ ﻧﯿﺰ دوﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺎس ﻣﯿـﺎن ﺻـﺒﺢ و ﺻـﺒﻮح در ﻣﺼـﺮاع ﺳـﻮم و ﻣﯿـﺎن ﻫﻨﮕـﺎم و
ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ در ﺑﯿﺖ دوم و ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺎن واژهﻫﺎی ﺻﺒﺢ ،اﺧﺘﺮان ،آب ﭘﯿﮑﺮان ،آﺗﺶ ،ﻫﻨﮕﺎم و ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﺎن آب
و آﺗﺶ و ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﺎﻧﮑﺸﯽ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳـﺘﺎرﮔﺎن و آﺗـﺶ زدن ﺑـﻪ ﺳـﺘﺎرﮔﺎن )آب
ﭘﯿﮑﺮان( و ﺗﺎﺧﺘﻦ ﻣﺮﮐﺐ ﺻﺒﺢ در ﭘﯽ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺻﻮرت و ﻣﻌﻨﺎ در ﺑﯿﺖ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ در ﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪه ﺷﺪهاﻧـﺪ و
از اﯾﻦ رو ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﭼﺸﻢ ﻧﻮازی ﺑﻪ ﺷﻌﺮ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﮑﺮار ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺨﺸﯽ از واژه »ﭘﺮوا«

ﭘﺮواﻧﻪ ﭼﺮخ اﺧﻀﺮش ﭘﺮواز ﻧﺴﺮﯾﻦ از ﺑﺮش

ﭘﺮواز ﺳﻌﺪﯾﻦ ﺑﺮ ﺳﺮش ﭼﻨﺪاﻧﮑﻪ ﭘﺮوا داﺷﺘﻪ
)ﻫﻤﺎن ،ص(385

ﺟﻨﺎسﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﯿﺎن واژهﻫﺎی ﭘﺮواﻧﻪ ،ﭘﺮواز و ﭘﺮوا ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه و ﻗﺎﻓﯿـﻪﻫـﺎی
دروﻧﯽ اﺧﻀﺮش ،از ﺑﺮش و ﺑﺮ ﺳﺮش و ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺎن ﭘﺮواز ،ﭼـﺮخ ،ﺳـﻌﺪﯾﻦ ،ﻧﺴـﺮﯾﻦ و ﭘﺮواﻧـﻪ ،ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ
دروﻧﯽ و ﻣﻌﻨﻮی ﺑﯿﺖ را ﺑﺮﮐﺸﯿﺪه و آن را آﻫﻨﮕﯿﻦﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﺼﺪﯾﺮ

اﯾﻦ آراﯾﻪ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﻋﻠﻢ ﺑﺪﯾﻊ ﺑﺎ ﻧﺎم »رداﻟﻌﺠﺰ اﻟﯽ اﻟﺼﺪر و رداﻟﺼﺪر اﻟﯽ اﻟﻌﺠﺰ«
آﻣﺪه اﺳﺖ و دﮐﺘﺮ ﮐﺰّازی آن را »ﺑﻦ ﺳـﺮی« ﺧﻮاﻧـﺪه اﺳـﺖ )ﮐـﺰّازی (273 : 1376 ،و آن را ﺑـﻪ آﻣـﺪن

واج آراﯾﯽ و ﺗﮑﺮار در ﺷﻌﺮ ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ

ﺗﮑﺮار ﺑﺎ اﺷﺘﻘﺎق
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واژهﻫﺎﯾﯽ در آﻏﺎز و ﭘﺎﯾﺎن ﯾﮏ ﺑﯿﺖ ،ﯾـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﯾـﮏ ﺑﯿـﺖ و آﻏـﺎز ﺑﯿـﺖ ﺑﻌـﺪ ﻣﻨﺤﺼـﺮ ﮐـﺮدهاﻧـﺪ ،دارای
ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ:
ﯾﮑﯽ در آﻏﺎز ﺑﯿﺖ و ﯾﮑﯽ در ﭘﺎﯾﺎن آن
ﯾﮑﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺼﺮاع ﻧﺨﺴﺖ و دﯾﮕﺮی در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﯿﺖ
ﯾﮑﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺼﺮاع ﻧﺨﺴﺖ و دﯾﮕﺮی در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺼﺮاع دوم
ﯾﮑﯽ در آﻏﺎز ﻣﺼﺮاع اول ﺑﯿﺖ ﻧﺨﺴﺖ و دﯾﮕﺮی ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺼﺮاع دوم ﺑﯿﺖ ﺑﻌﺪ
ﯾﮑﯽ آﻏﺎز ﻣﺼﺮاع ﻧﺨﺴﺖ و دﯾﮕﺮی در ﭘﺎﯾﺎن آن
ﯾﮑﯽ در آﻏﺎز ﻣﺼﺮاع دوم و دﯾﮕﺮی در ﭘﺎﯾﺎن آن...

4

از اﯾﻦ آراﯾﻪ  16ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی آن در ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی  141ﺗﺎ  149دره ﻧﺠﻔﯽ آﻣﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺗﺸﺎﺑﻪ اﻻﻃﺮاف ﻧﺎم دارد و »آن ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺠﻊ ﯾﺎ ﻗﺎﻓﯿﻪای ﮐﻪ در ﭘﺎﯾـﺎن ﺟﻤﻠـﻪ
ﯾﺎ ﻣﺼﺮع ﺷﻌﺮ آﻣﺪه ،ﻫﻤﺎن را در آﻏﺎز ﺟﻤﻠﻪ ﯾﺎ ﻣﺼـﺮع ﺑﻌـﺪ ﺑﯿﺎورﻧـﺪ) «.ﻣﯿـﺮزا آﻗـﺎ ﺳـﺮدار ،ﺑـﯽ ﺗـﺎ(126 :
ﯾﺎدآوری ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺼﺪﯾﺮ ﻫﻤﺎن آراﯾﻪ ﺗﮑﺮار اﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﺟﺎﻫـﺎی ﺧﺎﺻـﯽ از ﺑﯿـﺖ ﻗـﺮار ﻣـﯽﮔﯿـﺮد.
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺗﺼﺪﯾﺮ در ﺷﻌﺮ ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ:
ای رﯾﺨﺘﻪ ﺳﯿﻞ ﺳﺘﻢ ،ﺑﺮ ﺟﺎن ﻣﺎ ﺳﺮ ﺗﺎ ﻗﺪم

ﭘﺲ ذرهای ﻧﺎﮐﺮده ﮐﻢ ،ﻣﺎ ﺗﻦ زده ﺗﺎ رﯾﺨﺘﻪ
)ﻫﻤﺎن ،ص(378

ﭼﻨﺎﻧــﻢ دل آزرده از ﻧﻘـــﺶ ﻣـــﺮدم

ﮐﻪ از ﻧﻘﺶ ﻣـﺮدم ﮔﯿﺎ ﻣﯽﮔـﺮﯾــﺰم

ﮔﺮﯾـﺰد ز ﺷﮑﻞ ﻋﺼـﺎ ﻣـﺎر و ﮔــﻮﯾـﺪ

ﻋﺼﺎ ﺷﮑﻠﻢ و از ﻋﺼﺎ ﻣﯽﮔــﺮﯾـﺰم

ﻗﻔﺎ ﭼﻮن ز دﺳﺖ اﻣﻞ ﺧـﻮردم اﮐﻨﻮن

ز ﺗﯿــﻎ اﺟــﻞ در ﻗﻔــﺎ ﻣﯽﮔـﺮﯾــﺰم
)ﻫﻤﺎن ،ص(289

در ﺑﯿﺖﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﻫﻢ رداﻟﺼﺪر  ...و ﻫﻢ رداﻟﻌﺠﺰ ...و ﻫﻢ ﻧﻮع دوم و ﺳﻮم از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ
آﻣﺪ ،ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻣﯿﺎن ﻗﻔـﺎ در ﻣﺼـﺮاع اول و دوم ﺑﯿـﺖ ﺳـﻮم ﺟﻨـﺎس دﯾـﺪه ﻣـﯽﺷـﻮد و
ﺗﮑﺮارﻫﺎ ﭼﻮن ﺑﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی و در ﺟﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺷﻌﺮ را روان و دلﻧﺸﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ.
ﻋﻠﯽ را ﮔﻮ ﮐﻪ ﻏﻮﻏﺎی ﺣﻮادث ﮐﺸﺖ ﻋﺜﻤﺎن را

ﻋﻠﯽ وار از ﺟﻬﺎن ﺑﮕﺴﻞ ﮐﻪ ﻣﺎﺗﻢ دار ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ
)ﻫﻤﺎن ،ص (415

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻗﺮﯾﻨﻪ ﻋﻠﯽ را در آﻏﺎز دو ﻣﺼﺮاع و ﻋﺜﻤﺎن را در ﭘﺎﯾﺎن آﻧﻬﺎ ﺟﺎی داده اﺳﺖ.
ﺗﺸﺎﺑﻪ اﻻﻃﺮاف

ﻣﺸﺮق دﯾﻦراﺳﺖ ﺻﺒﺢ ،ﺻﺒﺢ ﻫﺪی را ﺿﯿﺎ

ﺧﺎﻧﮥدﯾﻦراﺳﺖ ﮔﻨﺞ ،ﮔﻨﺞ ﻫﺪی را ﻧﺼﺎب
)ﻫﻤﺎن ،ص (48

)ص (20

اﮔﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه از دﯾﻮان ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ را ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی زﯾﺮ ﮐﻪ در دره ﻧﺠﻔﯽ از ﻓﺮﺻﺖاﻟﺪوﻟﻪ ﺑﺮای
ﺗﺸﺎﺑﻪ اﻻﻃﺮاف آورده ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻓﺮاوان اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻫﻨﺮی و رواﻧﯽ ﮐـﻼم ﭘـﯽ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮد و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی و ﭼﯿﺮﮔﯽ ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ ﺑﺮ زﺑﺎن ،ﺑﯿﺸﺘﺮ روﺷﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دوﺑﺎره ﺑﺎد ﺑﻬﺎر ،ﺑﻪ ﺑﺎغ ﺷﺪ ﭘﯽ ﺳﭙـﺎر

ﺑﻪ ﺑﺎغ ﺷﺪ ﭘﯽ ﺳﭙﺎر ،ﻧﺴﯿﻤﯽ از ﻫﺮﮐﻨﺎر

ﻧﺴﯿﻤﯽ از ﻫﺮﮐﻨﺎر ﺷﺪ آﺷﮑﺎرا ﭼﻮﭘﺎر

ﺷﺪ آﺷﮑﺎرا ﭼﻮﭘﺎر ،ﻧﻮاﯾﯽ از ﻣﺮغزار...
)درۀﻧﺠﻔﯽ ،ص (126

ﺟﻨﺎس

در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯽﺗﻮان اﻧﻮاع ﺟﻨﺎسﻫﺎ را )ﺗﺎم ،ﻣﻄﺮّف  ،ﻧﺎﻗﺺ ﯾﺎ ﻣﺤﺮّف ،زاﯾﺪ ،ﺧﻂ ،ﻣﻀﺎرع و ﻻﺣﻖ،
ﻣﺮﮐﺐ و ﻣﮑﺮر( در زﻣﺮه واجآراﯾﯽ ﯾﺎ ﺗﮑﺮار ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد .ﭼﻮن ﺷﺎﻋﺮ واژﮔﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣـﯽﺑـﺮد ﮐـﻪ
ﻫﻤﻪ ﯾـﺎ ﺑﯿﺸـﺘﺮ واکﻫـﺎی آن ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﻣﺸـﺘﺮﮐﻨﺪ ،اﻣـﺎ ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ آﻧﻬـﺎ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن اﺳـﺖ .ﺧﺎﻗـﺎﻧﯽ در ﺳﺮاﺳـﺮ
ﺳﺮودهﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ از اﯾﻦ آراﯾﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺷـﺎره
ﻣﯽﺷﻮد.
ﺟﻨﺎس ﺗﺎم

در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎم واکﻫﺎی ﻗﺮﯾﻨﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎی آﻧﻬﺎ دﯾﮕﺮﮔﻮن اﺳﺖ.
ای دو ﻟﺒﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﺴﺖ ،ﻫﺴﺖ ﻣﺮا ﮐﺮده ﻧﯿﺴﺖ

ﻫﺮﭼﻪ ز ﺟﺎن ﻫﺴﺖ ﺑﯿﺶ ﺑﺎ ﻟﺒﺖ از ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻢ
)ﻫﻤﺎن ،ص (260

ﺗﮑﺮار ﺳﻪﺑﺎره ﻫﺴـﺖ و ﻧﯿﺴـﺖ رواﻧـﯽ وﯾـﮋه و ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ ﺧـﻮشآﻫﻨﮕـﯽ را در ﺑﯿـﺖ ﭘﺪﯾـﺪ آورده و
ﺳﺮﻣﺴﺘﯽ و ﻋﺸﻖورزی ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﻨﺎ و ﻧﯿﺴﺘﯽ در ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و آﻫﻨﮓ ﮐﻼم روﺷـﻦ اﺳـﺖ .اﻓـﺰون ﺑـﺮ
اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن و ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ در ﺑﯿﺖ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه و ﺟﻨﺎس ﺗـﺎم در واژه ﻫﺴـﺖ و ﺗﻘﺎﺑـﻞ ﻣﯿـﺎن »ﺑـﯿﺶ و
ﮐﻢ« و »ﻫﺴﺖ و ﻧﯿﺴﺖ« ﺑﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽﻫﺎی ﺧﯿﺎلاﻧﮕﯿﺰ ﺑﯿﺖ اﻓﺰوده اﺳﺖ.
ﺑﺨﺘﯽ ﻣﺴﺘﻢ ﻧﺨﻮرده ﭘﺨﺘﻪ و ﺧـﺎم ﺷﻤــﺎ

ﮐﺰ ﺷﻤﺎ ﺧﺎﻣﺎن ﻧﻪ اﮐﻨﻮن اﺳﺖ اﺳﺘﻐﻨﺎی ﻣﻦ
)ﻫﻤﺎن ،ص (323

اﻓﺰون ﺑﺮ ﺟﻨﺎس ﺗﺎم در واژه ﺧﺎم ﻣﯿﺎن ﺑﺨﺘﯽ و ﺑﺨﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺟﻨﺎس و ﻣﯿﺎن ﺧﺎم و ﭘﺨﺘﻪ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﭘﺪﯾﺪ آﻣـﺪه
اﺳﺖ و ﺗﮑﺮار ﭘﻨﺞ ﺣﺮف »خ« ﮐﻪ ﺗﻠﻔﻆ آن ﻗﺪری ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﻤﺮاه اﺳـﺖ ،ﺑـﺎ ﺳﺮﮐﺸـﯽ ﺷـﺎﻋﺮ در ﺑﺮاﺑـﺮ
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن او ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .اﯾﻦ آراﯾﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺳﺮودهﻫﺎی ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

واج آراﯾﯽ و ﺗﮑﺮار در ﺷﻌﺮ ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ

داور ﻣﻬﺪی ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﻣﻬـــﺪی اﻣﺖ ﭘﻨــﺎه

رﺳﺘــﻢ ﺣﯿــﺪر ﮐﻔﺎﯾﺖ ،ﺣﯿﺪر اﺣﻤﺪ ﻟﻮا
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ﺟﻨﺎس ﻣﺤﺮّف

در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺣﺮﮐﺖ دو ﺳﻮی ﺟﻨﺎس ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺣﺮفﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺳﺖ:
ﭼﻮن ﺗﺎر دقّ ﻣﺼﺮی در دق ﻣﺮگ ﺧﺼﻤﺖ

ﻧﺎﻻن ﭼﻮ ﻧﯿﻞ ﻣﺼﺮ اﺳﺖ از ﻧﺎﻟﻪ ﺗﻦ ﭼﻮ ﻧﺎﻟﺶ
)ﻫﻤﺎن ،ص (230

در اﯾﻦ ﺑﯿﺖ اﻓﺰون ﺑﺮ ﺟﻨﺎس ﻣﯿﺎن دقّ )ﻧﻮﻋﯽ ﭘﺎرﭼﻪ( و دق )ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯿﻤﺎری( ﻣﯿﺎن واژهﻫﺎی ﻧﺎﻻن ،ﻧﺎﻟﻪ
و ﻧﺎل )ﻧﯽ( و ﻧﯿﻞ و ﻧﺎل ﻫﻢ ﺟﻨﺎس دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و در واژه ﻧﯿـﻞ )ﻣـﺎده ﺗﯿـﺮهرﻧـﮓ -رود ﻧﯿـﻞ( ﻧﯿـﺰ اﯾﻬـﺎم
وﺟﻮد دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺎن »ﺑﺎرﯾﮑﯽ ﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری دق ،ﻧﺎﻻن و ﻧﺎﻟﻪ« و ﻣﯿﺎن »رﻧﮓ ﺳﯿﺎه ﻧﯿـﻞ )ﮐـﻪ ﺳـﯿﺎﻫﯽ
آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼﻣﺖ ﻋﺰا ﺑﺎﺷﺪ( ﺑﺎ ﻣﺮگ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻨﮓ آﻣﺪه اﺳﺖ »زﻟﺰﻟﮥاﻻرض« ﻫﯿﻦ ﺑﺨﻮان

ﺑـــﺮ ﻣﺎﻟﻬـــﺎ »و ﻗـــﺎل اﻧﺴــﺎن ﻣﺎﻟﻬـــﺎ«
)ﻫﻤﺎن ،ص (4

ﺷﺎﻋﺮ در اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ آﯾﻪای از ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻫﻢﺟﻨـﺎس ﺑـﺪﯾﻌﯽ ﻣﯿـﺎن دو واژه ﭘﺪﯾـﺪ
آورده و ﻫﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ واژهﻫـﺎ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ،ﺗﺄﺛﯿﺮﮔـﺬار اﺳـﺖ .واژهﻫـﺎی »ﺗﻨـﮓ آﻣـﺪه و ﻫـﯿﻦ،
ﺑﺨﻮان و ﻣﺎﻟﻬﺎ )ﭼﯽ ﺷﺪه(ـ ﮐﻪ ﺣﯿﺮاﻧﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در آن ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺗﻨﺎﺳﺐ زﯾﺎدی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ
دارﻧﺪ ،ﺗﺠﺴّﻢ واﻗﻌﻪ را ﻋﯿﻨﯽﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﻔﻬﻮم و ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﺑﯿـﺖ ﺗﻠﻤﯿﺤـﯽ ﭘﻮﺷـﯿﺪه ﺑـﻪ
داﺳﺘﺎن ﻗﺎرون و ﻓﺮورﻓﺘﻦ ﺛﺮوت و داراﯾﯽ او در ﮐﺎم زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ دارد.
ﯾﮏ ﮐﻨﺠﺪش ﻧﮕﻨﺠﺪ در ﺳﯿﻨﻪ ،ﮔﻨﺞ ﺗﻮران

ﯾﮏﺳﻨﺠﺪش ﻧﺴﻨﺠﺪ ،در دﯾﺪه ﻣﻠﮏ ﺑﺮ ﺑﺮ
)ﻫﻤﺎن ،ص (194

ﺟﻨﺎسﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻗﺎﻓﯿﻪﻫﺎی دروﻧﯽ و ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﻣﯿﺎن واژهﻫﺎ اﻧﺴﺠﺎم وﯾﮋهای
را در اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﭘﺪﯾﺪ آورده اﺳﺖ .ﻣﯿﺎن »ﮔﻨﺠﺪ و ﻧﮕﻨﺠﺪ«» ،ﮔﻨﺠﺪ و ﮔﻨﺞ«» ،ﻧﮕﻨﺠﺪ و ﮔـﻨﺞ«» ،ﮐﻨﺠـﺪ و
ﺳﻨﺠﺪ«» ،ﻧﮕﻨﺠﺪ و ﻧﺴﻨﺠﺪ«» ،ﺳﻨﺠﺪ و ﻧﺴﻨﺠﺪ« ﺟﻨﺎس اﺳـﺖ و رﻋﺎﯾـﺖ ﻗﺎﻓﯿـﻪﻫـﺎی دروﻧـﯽ ﻧـﻮﻋﯽ آراﯾـﻪ
ﺗﺮﺻﯿﻊ را در ﺑﯿﺖ ﭘﺪﯾﺪ آورده اﺳﺖ.
ﺟﻨﺎس زاﯾﺪ

»آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ از دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺣﺮﻓﯽ زﯾﺎدت ﺑﺎﺷﺪ) «.ﻗﯿﺲ رازی (340: 1360 ،ﯾﮑﯽ از
ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد ﺟﻨﺎس در ﺳﺮودهﻫﺎی ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ ﺟﻨﺎس زاﯾﺪ اﺳـﺖﮐـﻪ ﺑـﺎ واژهﻫـﺎی ﻣﺘﺠـﺎﻧﺲ ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ
زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮد اﻧﻮاﻋﯽ دارد:
اﻟﻒ ـ واک اﻓﺰوده در آﻏﺎز

از ﭘـﯽ ﺗﺄﯾﯿـﺪ او ﺻـﻒ ﻣﻼﯾـﮏ رﺳﯿـﺪ

آﺧﺘﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻏﯿﺐ ،ﺗﺎﺧﺘﻪ ﭼﻮ ﺷﯿﺮﻏﺎب
)ﻫﻤﺎن ،ص(44

و ﺷﯿﺮ« و »ﻏﯿﺐ و ﻏﺎب« ﻫﻢ ﺟﻨﺎس ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻗﺎﻓﯿﻪﻫﺎی دروﻧﯽ را در ﺑﯿﺖ ﭘﺪﯾﺪ آورده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ دروﻧﯽ ﺑﯿﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .وزن ﺗﻨﺪ و ﺿﺮﺑﯽ )ﻣﻔﺘﻌﻠﻦ ﻓﺎﻋﻠﻦ )ﻓﺎﻋﻼت( ﺑﺎ ﺣﺮﮐـﺖ
ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﺗﺎﺧﺘﻦ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﻫﻢ ﺧﻮان اﺳﺖ.
ﻫﺮ اﻣﺎن ﮐﺎن ﻫﺮﻣﺎن ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺻﺪ ﻗﺮن ﮐﻨﻮن

زاﯾﻦ ﻗﺮان ﺣﺎﺻﻞ اﻗﺮان ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﯾﺎﺑﻢ
)ﻫﻤﺎن ،ص(298

ﺟﻨﺎس ﻣﯿﺎن واژهﻫﺎی »ﻗﺮن و اﻗﺮان و ﻗﺮان« از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﺟﻨﺎس ﻣﯿﺎن »ﻫﺮ اﻣﺎن و ﻫﺮﻣﺎن« ﺟﻨﺎسﻫﺎ را
در اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ و ﭼﻨﺪﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﮑﺮار ﯾـﺎزده ﺑـﺎره ﺣـﺮف ﻧـﻮن و ﺳـﮑﻮﻧﯽ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ
ﺣﺮف وﺟﻮد دارد ،ﺑﺎ آراﻣﺶ و اﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮ در ﭘﯽ آن اﺳﺖ ،ﻫﻢﺧﻮان اﺳﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻓﯿﻪﻫـﺎی
دروﻧﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه در ﺑﯿﺖ ﺑﺎ ﻣﻮارد ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘـﻪ زﯾﺒـﺎﯾﯽﻫـﺎی ﻣﻮﺳـﯿﻘﯿﺎﯾﯽ ﺑﯿـﺖ را ﻣـﯽﭘﺮوراﻧـﺪ و ﺷـﻌﺮ را
دلﻧﺸﯿﻦﺗﺮ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.
در ﺑﯿﺖ زﯾﺮ ﭼﻬﺎر ﺟﻨﺎس زاﯾﺪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﮑﺮر ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
ﭼﻮن ﻋﺰّ ﻋﺰل ﻫﺴﺖ ﻏﻢ زور و زر ﻣﺨﻮر

ﭼﻮن ﻓﺮّ ﻓﻘﺮ ﻫﺴﺖ دم از ﻣﺎل و ﻣﻞ ﻣﺰن
)ﻫﻤﺎن ،ص (313

ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺎن »زور و زر و ﻣﺎل و ﻣﻞ« و ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺎن »ﻋﺰ ﻋﺰل و ﻓﺮ ﻓﻘﺮ« و ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿـﺎن »ﻓﻘـﺮ و زور و
زر« و ﻧﯿﺰ »ﻓﻘﺮ و ﻣﺎل و ﻣﻞ« و ﺟﻨﺎسﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ واژهﻫﺎ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ .ﺑﻪ وﯾﮋه ،ﺗﻮاﻟﯽ واژهﻫﺎی ﺟﻨﺎس
ﺳﺎز ،ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی واژﮔﺎن را ﻫﻨﺮیﺗﺮ ﮐﺮده و اﻧﺴﺠﺎم آن را دو ﭼﻨﺪان ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﻣﻤﺰّج ﺑﺎﺷﻢ و مﻣﺰوج ﮐﻮﺛﺮ ﺧﺎﻃﺮم

در ﻣﻌﺮّج ﻏﻠﻄﻢ و ﻣﻌﺮاج رﺿﻮان ﺟﺎی ﻣﻦ
)ﻫﻤﺎن ،ص (323

در اﯾﻦ ﺑﯿﺖ اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ واژهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﯾﺮﺷﺎن ﺧﻂ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه دو ﺑﻪ دو ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﺟﻨـﺎس زاﯾـﺪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻌﺮّج و ﻣﻤﺰّج را ﻧﯿﺰ ﻧﻮﻋﯽ ﺟﻨﺎس داﻧﺴﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎسﻫﺎ ﻗﺎﻓﯿﻪﻫﺎی دروﻧﯽ را در ﺑﯿـﺖ
ﭘﺪﯾﺪ آوردهاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎن واژهﻫﺎی ﻣﻤﺰّج )ﻧﻮﻋﯽ ﭘﺎرﭼﻪ ﮐﻪ در آن زر ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘـﻪ( و
ﻣﻌﺮّج )ﺟﺎﻣﻪ ﻧﻘﺶ و ﻧﻘﺶ دار( و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن ﮐﻮﺛﺮ )ﭼﺸﻤﻪای در ﺑﻬﺸﺖ( و رﺿـﻮان )ﻧﮕﻬﺒـﺎن ﺑﻬﺸـﺖ( و
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن »ﻏﻠﻄﻢ و ﻣﻤﺰوج« ﺗﻨﺎﺳﺐﻫﺎی ﻟﻔﻈﯽ و ﻣﻌﻨـﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧـﻪای را در ﺑﯿـﺖ ﭘﺪﯾـﺪ آورده اﺳـﺖ و
ﺗﮑﺮار ﺻﺪای »ر« و »ز-ص« ﺑﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ زﯾﺒﺎی ﺑﯿﺖ اﻓﺰوده اﺳﺖ.
ب ـ واک اﻓﺰوده در ﭘﺎﯾﺎن ﻗﺮﯾﻨﻪﻫﺎ

ﻧﺎﯾﺐ ﮔﻞ ﭼﻮن ﺗﻮﯾﯽ ﺳﺎﻗﯽ ﻣﻞ ﻫﻢ ﺗﻮ ﺑﺎش

ﺟﺎم ﭼﻤﺎﻧﻪ ﺑﺪه ﺑﺮ ﭼﻤﻦ ﺟﺎن ﺑﭽﻢ
)ﻫﻤﺎن ،ص (259

واج آراﯾﯽ و ﺗﮑﺮار در ﺷﻌﺮ ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ

در ﻣﺼﺮع دوم اﯾﻦ ﺑﯿﺖ اﻓﺰون ﺑﺮ ﺟﻨﺎس زاﯾﺪ ﻣﯿﺎن واژهﻫﺎی »ﺗﺎﺧﺘﻪ و آﺧﺘﻪ« ﻣﯿﺎن واژهﻫﺎی »ﺷﻤﺸـﯿﺮ
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»ﭼﻤﻦ و ﺑﭽﻢ« ﺟﻨﺎس زاﯾﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ دو ﺑﺎ ﭼﻤﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﻮﻋﯽ ﺟﻨﺎس ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳـﺖ
»ﮔﻞ و ﻣﻞ« و »ﺟﺎم و ﺟﺎن« ﻧﯿﺰ ﺟﻨﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺟﻨﺎسﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﮑﺮار ﭘﻨﺞﺑـﺎره ﺣـﺮفﻫـﺎی ج و چ
ﮐﻪ ﻣﺨﺮﺟﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ دارﻧﺪ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﯿﺖ را اﻓﺰون ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺎن واژهﻫﺎی »ﺳﺎﻗﯽ ،ﮔﻞ ،ﻣﻞ،
ﺟﺎم ،ﭼﻤﻦ ،ﺑﭽﻢ و ﭼﻤﺎﻧﻪ« ﺻﻮرت و ﻣﻌﻨﺎی ﺑﯿﺖ را در ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻨﺪ و اﻧﺴﺠﺎم آن را دو ﭼﻨﺪان ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.
ﮔﻪ وﻻدﺗﺶ ارواح ﺧﻮاﻧﺪه ﺳﻮره ﺳﻮر

ﺳﺘﺎر ﺑﺴﺖ ﺳﺘﺎره ﺳﻤﺎع ﮐﺮد ﺳﻤﺎ
)ﻫﻤﺎن ،ص (13

ﺷﺎﻋﺮ در اﯾﻦ ﺑﯿﺖ اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻪ ﺟﻨﺎس زاﯾـﺪ را ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧـﻪ ﺑـﺎ ﻗﺮﯾﻨـﻪ آن ﻫـﺎ ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ آورده ،ﺑـﺎ
ﺗﮑﺮار ﻫﻔﺖ ﺑﺎره ﺣﺮف »ﺳﯿﻦ« ﮔﻮﯾﯽ زﻣﺰﻣﻪ و ﻧﺠﻮای ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن را ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
در ﻗﺒّﻪ ﻣﻬﺪ ﻣﻬﺪی ﺑﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﻋﻬـــﺪ ﻋﯿﺴﯽ

در ﻓﺮﺿﻪ روضﺟﻨﺖ و در روﺿﻪ ﺣﻮضﮐﻮﺛﺮ
)ﻫﻤﺎن ،ص (188

اﻓﺰون ﺑﺮ ﺟﻨﺎسﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻣﯿﺎن ﮐﻠﻤﺎت »ﻗﺒﻪ و ﻗﺒﻠـﻪ« و »ﻋﻬـﺪ و ﻣﻬـﺪ« و »روض و ﺣـﻮض«
ﻫﻢ ﺟﻨﺎس وﺟﻮد دارد و ﻣﯿﺎن »روض ،ﺟﻨﺖ ،روﺿﻪ ،ﺣﻮض ،ﮐﻮﺛﺮ« و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﺎن »ﻣﻬﺪی و ﻋﯿﺴـﯽ«
ﺗﻨﺎﺳﺐ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺗﻨﺎﺳﺐﻫﺎی ﻟﻔﻈﯽ و ﻣﻌﻨﻮی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﺎﻋﺮ ﺑـﺮای
اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﻤﺎت و واژهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻫﻨﺮی ﻣﯿﺎن آنﻫﺎﺳﺖ .اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽرﺳـﺪ
ﺷﺎﻋﺮ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﺎ واژهﻫﺎ ﺑﺎزی ﻟﻔﻈﯽ ﮐﺮده و از واژهﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ زﯾـﺎد ﺑﻬـﺮه ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ و ﻫﻤـﯿﻦ اﻣـﺮ
ﻗﺪری رواﻧﯽ ﺑﯿﺖ را ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاﻧﺶ ﻣﯽﮐﺎﻫﺪ.
ﭼﻮن ﮐﻨﺎر ﺷﻤﻊ ﺑﯿﻨﯽ ﺳﺎق ﻣﻦ دﻧﺪاﻧﻪدار

ﺳﺎق ﻣﻦ ﺧﺎﺋﯿﺪ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺨﺖ دﻧﺪان ﺧﺎی ﻣﻦ
)ﻫﻤﺎن ،ص (321

ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺑﯿﺖ در ﮐﻨﺎر ﺟﻨﺎس زﯾﺒﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﻣﯿـﺎن دﻧـﺪان و دﻧﺪاﻧـﻪ ﭘﺪﯾـﺪ آورده ،ﺗﺸـﺒﯿﻪ ﺑـﺪﯾﻊ و
ﺧﯿﺎلاﻧﮕﯿﺰی ﻫﻢ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻫﻨﺮی واژﮔﺎن آﻓﺮﯾﺪه و ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻋﯿﻨﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ زﻧـﺪﮔﯽ ﺧـﻮد
در زﻧﺪان ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬارده اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﺷـﺎﻋﺮ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻫﻤـﻪ وﺟـﻮد ﺷـﻌﺮ را
ﺳﺮوده ،ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻮرت و ﻣﻌﻨﺎ در اﯾﻦ ﺑﯿﺖ )و ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺑﯿﺎت اﯾﻦ ﻗﺼﯿﺪه(
در ﻋﯿﻦ ﺧﯿﺎل اﻧﮕﯿﺰی ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار و ﺗﺄﺛﺮ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺷـﺎﻋﺮ ﻫـﻢ دﻧﺪاﻧـﻪدار
ﺑﻮدن ﺳﺎق ﭘﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ زﻧﺠﯿﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﻊ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺑﺎرﯾﮑﯽ و ﻻﻏـﺮی آن را
در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺸﺒﯿﻪ اﺳﺘﻌﺎره ﺑﺎﻟﮑﻨﺎﯾﻪ ﺑﺪﯾﻌﯽ ﻧﯿﺰ آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ) .ﺑﺨﺖ دﻧﺪان ﺧﺎ ﺳﺎق ﻣﺮا ﺧﺎﺋﯿﺪ(.
ﺟﻨﺎس ﺧﻂّ

ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ ﺑﺎ آوردن واژهﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ در ﻧﻘﻄـﻪﻫـﺎ و ﮔـﺎه ﻓﻘـﻂ ﯾـﮏ ﻧﻘﻄـﻪ ﺑـﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨـﺪ،
ﺳﺮودهﻫﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ آﻓﺮﯾﺪه ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ آراﯾﻪﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ،از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻌﺮ او ﻧﮑﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻠﮑـﻪ آﻧﻬـﺎ را

ﺑﻪ ﺗﻠﺦ و ﺗﺮش رﺿﺎ ده ﺑﻪ ﺧﻮان ﮔﯿﺘﯽﺑﺮ

ﮐﻪ ﻧﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮری ار ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧـﻮری ﺣﻠﻮا

ﺑﻪ ﭼﺎه ﺟﺎه ﭼﻪ اﻓﺘﯽ و ﻋﻤــﺮ در ﻧﻘﺼﺎن

ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺼﺪ ﭼﻪ ﭘﻮﯾﯽ و ﻣﺎه در ﺟـﻮزا

دو رﻧﮕـﯽ ﺷﺐ و روز ﺳﭙﻬــﺮ ﺑﻮﻗﻠﻤـﻮن

ﭘـﺮﻧﺪ ﻋﻤﺮ ﺗﻮ را ﻣﯽﺑﺮﻧـﺪ رﻧـﮓ و ﺑﻬـﺎ
)دﯾﻮان ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ ،ص(17

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﺗﻘﺎﺑﻞ واژهﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺳﻪ ﺑﯿﺖ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﺎﻋﺮ را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ و
ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺎ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از آراﯾﻪﻫﺎی ﻟﻔﻈﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده و ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﻫﻨﺮی را ﻣﯿﺎن واژهﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﮐـﺮده
و ﺑﺪﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﻌﻨﻮی ﺑﯿﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﯿﺖ زﯾﺮ ﮐﻪ ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ آن را در ﻣﺮﺛﯿﻪﮐﺎﻓﯽاﻟﺪﯾﻦ ﻋﻤﺮ ،ﻋﻤﻮی ﺧﻮد ﺳﺮوده ،ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪی و
ﭼﯿﺮﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺎن ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺟﻬﺎن ﺑﻪﺧﯿﺮهﮐﺸﯽ درﮐﺴﯽ ﮐﺸﯿﺪﮐﻤﺎن

ﮐﻪ ﺑﺮﮐﺸﯿﺪۀ ﺣـﻖ ﺑـﻮد و ﺑﺮﮐﺸﻨــﺪۀ ﻣـﺎ
)ﻫﻤﺎن ،ص(30

ﺗﮑﺮار ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺣﺮف »ک« و ﺟﻨﺎسﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ آن ﺧﻂ ﮐﺸﯿﺪه ﺷـﺪه و ﺟﻨـﺎس اﺷـﺘﻘﺎق
ﻣﯿﺎن ﮐﺸﯿﺪ ،ﺑﺮﮐﺸﯿﺪه و ﺑﺮ ﮐﺸﻨﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻢوزن ﺑﻮدن آﻏﺎز و ﭘﺎﯾـﺎن ﻣﺼـﺮاع ﻧﺨﺴـﺖ ،ﺑـﺎ واژهﻫـﺎی
ﮐﺎن و ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺖ را روانﺗﺮ و آﻫﻨﮕﯿﻦﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ
ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ در ﺣﺒﺴﯿﻪ ﻣﻌﺮوف ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ﺑﻮﺳــﻪ ﺧﻮاﻫــﻢ داد وﯾﺤـﮏ ﺑﻨﺪ ﭘﻨﺪآﻣﻮز را

ﻻﺟـﺮم زﯾـﻦ ﺑﻨﺪ ﭼﻨﺒﺮوار ﺷﺪ ﺑﺎﻻی ﻣـﻦ
)ﻫﻤﺎن ،ص(321

ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺧﻠﻖ ﮐﺮده ،ﻧﻮ و زﯾﺒﺎﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨـﺪ ﺷـﺎﻋﺮ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ
ﭘﻨﺪآﻣﻮز ﺑﻮدن ﺑﻨﺪ آن را ﺑﻮﺳﯿﺪه ،اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭼﻮن ﭘـﯽ در ﭘـﯽ ﺑـﺮای ﺑﻮﺳـﯿﺪن
ﺑﻨﺪ ﺑﺮ ﭘﺎی ﺧﻮد ﺧﻢ ﺷﺪهام ،ﺑﻠﻨﺪای ﻗﺎﻣﺘﻢ ﺧﻤﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
از ﺧﺮوﺳﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﭼﻮﻣﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻪ ﺳﻮد

ﮐـﻪ ﮔـﻪ ﺻﺒﺢ ﺧﺮوﺷﺎن ﺷﺪﻧـﻢ ﻧﮕﺬارﻧــﺪ
)ﻫﻤﺎن ،ص(154

اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ واژهﻫﺎی ﺧﺮوﺳﺎن و ﺧﺮوﺷﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻨﺎس ﺧﻂ و ﺧﺮوﺳﺎن و ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﺎس ﻻﺣﻖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﭘﯽ ﻫﻢ آﻣﺪن واژهﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن و ﺧﺮاﺳﺎن و ﺧﺮوﺷﺎن و ﺷـﺪن ﻧﯿـﺰ ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ دروﻧـﯽ ﺑﯿـﺖ را
ﭘﺮوراﻧﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻨﻢ ﻧﺨﻞ و دی ﻣﺎه ﺑﺨﻞ آﻣﺪ اﯾﻨﺠﺎ

ﺑﻬـﺎر ﮐـﺮم را ﺑﻬـﺎﯾـﯽ ﻧﺒﯿﻨـﻢ
)ﻫﻤﺎن ،ص (293

واج آراﯾﯽ و ﺗﮑﺮار در ﺷﻌﺮ ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ

ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﺑﯿﺎت ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ زﯾﺮ ﯾﮑﯽ از ﻗﺼﺎﯾﺪ ﻧﻌﺘﯿّﻪ اوﺳﺖ:
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ﻧﺨﻞ و ﺑﺨﻞ ﺟﻨﺎس ﺧﻄﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻣﯽﺗﻮان آن دو را در ﺗﻘﺎﺑـﻞ ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﻧﯿـﺰ ﻗـﺮار داد.
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ »ﺑﻬﺎر و ﺑﻬﺎ« ﺟﻨﺎس ﻣﺬﯾّﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ و »دی ﻣﺎه ﺑﺨﻞ و ﺑﻬﺎر ﮐﺮم« ﻫﻢ ﺗﺸﺒﯿﻪﻫﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و
ﻫﻢ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻣﯿﺎن ﺑﻬﺎر و ﺑﻬﺎ )اﮔﺮ در ﻣﻌﻨﺎی روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺪاﻧﯿﻢ( ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻫﻨﺮی زﯾﺒﺎﯾﯽ
ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان در واژه ﺑﻬﺎ )ارزش و روﺷﻨﺎﯾﯽ( ﻧﻮﻋﯽ اﯾﻬﺎم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺟﻨﺎس ﻣﻀﺎرع و ﻻﺣﻖ

»ﻫﺮﮔﺎه دو ﻟﻔﻆ ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ در ﯾﮑﯽ از ﺣﺮوف ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ،در اﯾـﻦ ﺻـﻮرت ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ دو ﺣـﺮف
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﯿﻬﺎ ﻗﺮﯾﺐ اﻟﻤﺨﺮج ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺟﻨﺎس را ﻣﻀﺎرع ﻧﺎﻣﻨﺪ و ﻫﺮﮔﺎه ﻗﺮﯾﺐ اﻟﻤﺨﺮج ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﺟﻨﺎس ﻻﺣـﻖ
ﮔﻮﯾﻨﺪ) «...رﺟﺎﯾﯽ (401 : 1359 ،واﮐﯽ ﮐﻪ در دو ﺳﻮی ﺟﻨﺎس ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ ،ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ در آﻏـﺎز
ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﯿﺎن و ﯾﺎ در واک ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن را ﺟﻨﺎس ﻣﻄﺮّف ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ.
اﻟﻒ ـ ﺗﻔﺎوت در واک ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ

آبرا ﺑﺮﺑﺴﺖ دﺳﺖ و ﺑﺎد را ﺑﺸﮑﺴﺖﭘﺎی

ﺗﺎ ﻧﻪ زآب آﯾﺪﮔﺰﻧﺪ و ﻧﯽ ز ﺑﺎدآﯾﺪ ﺑﻼ
)ﻫﻤﺎن ،ص(21

ﺗﮑﺮار آب و ﺑﺎد و ﺟﺎنﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دو واژه در اﯾﻦ ﺑﯿﺖ و ﺟﻨﺎس ﻣﻀـﺎرع ﻣﯿـﺎن دﺳـﺖ و ﺑﺴـﺖ و
ﺟﻨﺎس ﻣﻄﺮّف ﻣﯿﺎن ﺑﺎد و ﭘﺎی رواﻧﯽ ﺷﻌﺮ و ﺧﯿﺎلاﻧﮕﯿﺰی آن را دو ﭼﻨﺪان ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ب ـ ﺗﻔﺎوت در واک ﻣﯿﺎﻧﯽ

وز دواﺗﺶ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﺎن ﻫﺰاران ﺷﯿﺮ اﺳﺖ

ﺷﻮر ﺻﺪ رﺳﺘﻢ دﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﯾﺎﺑﻢ
)ﻫﻤﺎن ،ص(299

اﻓﺰون ﺑﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی زﯾﺒﺎ در اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ واژهﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺻﻮرت و ﻣﻌﻨﺎی ﺷﻌﺮ
را ﻣﻨﺴﺠﻢﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺎن »دوات و ﻧﯿﺴـﺘﺎن« و »ﻧﯿﺴـﺘﺎن )ﺑﯿﺸـﻪزار( و ﺷـﯿﺮ« »ﺷـﯿﺮ و رﺳـﺘﻢ و
دﺳﺘﺎن« و ﻧﯿﺰ ﺗﻨﺎﻇﺮ ﭘﻮﺷﯿﺪهای ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺴﺘﺎن )ﺟﺎی ﺑﺎﻟﯿﺪن ﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از آن اﻟﺘﯽ از آﻻت ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ
ﺳﺎﺧﺖ( و ﺷﻮر )دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ( و دﺳـﺘﺎن )آﻫﻨـﮓ( وﺟـﻮد دارد ،از زﯾﺒـﺎﯾﯽﻫـﺎی اﯾـﻦ ﺑﯿـﺖ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر
ﻣﯽرود.
ﭘﺪر ﺳﻮﺧﺘﻪ در ﺣﺴﺮت روی ﭘﺴﺮ اﺳﺖ

ﮐﻔﻦ از روی ﭘﺴﺮ ﭘﯿﺶ ﭘﺪر ﺑﮕﺸﺎﯾﯿﺪ
)ﻫﻤﺎن ،ص (162

اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺘﯽ از ﻗﺼﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر اﺛﺮﮔﺬار و ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ،ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ او
در ﺳﺮودن ﺳﺮودهﻫﺎی ﻓﻮقاﻟﻌﺎده و ﺗﺄﺛﺮ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ؛ ﻗﺼـﺎﯾﺪی ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽرﺳـﺪ ﺧﺎﻗـﺎﻧﯽ ﻫﻨﮕـﺎم
ﺳﺮاﯾﺶ آنﻫﺎ در ﺑﯽﺧﻮدی و دردی ﺷﮕﺮف ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺑﺎزی زﺑﺎﻧﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳـﺖ.

اﯾﻦ ﺷﺎﻋﺮ ﺳﺎﺣﺮ درﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﺑﯿﺖ ﻣﯿﺎن ﭘﺪر و ﭘﺴﺮ ﺟﻨﺎس ﻻﺣﻖ اﺳﺖ و در واژه »روی«
ﺟﻨﺎس ﺗﺎم دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﻣﺤﺴﻮس و ﻋﯿﻨﯽ و ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ اﺳﺖ.
از ﺷﯿـﺮ ﺷﺘـﺮ ﺧﻮﺷـﯽ ﻧﺠﻮﯾـﻢ

ﭼـﻮن ﺗـﺮﺷـﯽ ﺗـﺮﮐﻤـﺎن ﺑﺒﯿﻨـﻢ
)ﻫﻤﺎن ،ص (162

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺪﯾﺪه آﻣﺪه در اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺴّﻢ اﺳﺖ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﭘﯿﻮﻧﺪ واژهﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ زﯾﺒـﺎﯾﯽ
ﻣﯿﺎن ﺻﻮرت و ﻣﻌﻨﺎ ﭘﺪﯾﺪ آورده اﺳﺖ .ﺷﯿﺮ و ﺷﺘﺮ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﻨـﺎس ﻻﺣـﻖ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺷـﺘﺮ و ﺗـﺮش ﻧﯿـﺰ
ﺟﻨﺎس ﻗﻠﺐ .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﮑﺮار ﺣﺮف ﺷﯿﻦ و وزن ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ واژهﻫﺎی ﺧﻮﺷﯽ و ﺗﺮﺷﯽ و ﻫﺠﺎی ﺑﻠﻨﺪ »ﺗﺮ«
در ﮐﻠﻤﺎت ﺷﺘﺮ ،ﺗﺮش و ﺗﺮﮐﻤﺎن ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ دروﻧﯽ ﺑﯿﺖ را دوﭼﻨﺪان ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺟﻮش ﺿﻤﯿﺮ و ﺟﯿﺶ ﻧﻄﻘﺖ

ﻣـﻪ ﺷـﺪ )زِﻣَﻦ( و ﻋﻄـﺎرد اﺑﮑـﻢ
)ﻫﻤﺎن ،ص (277

ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﺎن ﻣﺼﺮاع ﻧﺨﺴﺖ و ﻣﺼﺮاع دوم و ﺟﻨﺎس ﻻﺣﻖ در واژهﻫﺎی ﺟﻮش و ﺟﯿﺶ و ﭘﯿﻮﻧـﺪ ﻣﯿـﺎن
واژهﻫﺎی ﻣﻪ ،ﻋﻄﺎرد و زﻣﻦ )اﮔﺮ ﺗﻨﺎﻇﺮ ﭘﻮﺷﯿﺪهای ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی زﻣﯿﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ( و ﭘﯿﻮﻧـﺪ ﻣﯿـﺎن زﻣـﯿﻦ )در
اﯾﻦ ﺟﺎ اﯾﻦ واژه ﻣﻌﻨﺎی زﻣﯿﻦ ﮔﯿﺮ دارد( و اﺑﮑﻢ )ﻻل( ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻟﻒ و ﻧﺸﺮ ﻣﺮﺗﺐ در ﻣﺼﺮع ،اﻧﺴﺠﺎم ﺑﯿـﺖ
را ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورﻧﺪ.
ج ـ ﺗﻔﺎوت در واک ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ )ﺟﻨﺎس ﻣﻄﺮف(

ﮔﻔﺘــﻢ ﮐــﻪ آﻓﺘﺎب ﮐﻔﯽ ﺳﻬﻮم اوﻓــﺘﺎد

ﺳﻬــﻢ ﺗﻮ ﺳﻬــﻮ ﺑﺮ دل داﻧـﺎ ﺑﺮاﻓﮑﻨﺪ
)ﻫﻤﺎن ،ص(139

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺷﯿﻮه ﺷﺎﻋﺮ را در اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﺣﺴﻦ ﺗﻌﻠﯿﻠﯽ ﭘﻨﻬﺎن ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر آورد و اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺎﻋﺮ از ﻓﻌـﻞ
ﭘﯿﺸﻮﻧﺪی ﺑﺮ اﻓﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻮﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺘﻌﻼﯾﯽ ﺑﺎ آن ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه و ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ »ﺑـﺮ« اﺳـﺘﻌﻼﯾﯽ ﭘـﯿﺶ از دل
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭼﯿﺮﮔﯽ ﺗﺮس ﺑﺮ دل را ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ.
ﮐﺴﺮی از اﯾﻦ ﻣﻤﺎﻟﮏ و ﺻﺪ ﮐﺴﺮی و ﻗﺒﺎد

ﺧﻄﻮی از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﮏ و ﺻﺪ ﺧﻄﮥ ﺧﻄﺎ
)ﻫﻤﺎن ،ص (3

اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺧﻄﻪ و ﺧﻄﺎ ﺟﻨﺎس ﻣﻄﺮّف وﺟﻮد دارد ،ﻣﯿﺎن ﮐﺴﺮ و ﮐﺴﺮی ﻧﯿﺰ ﺟﻨـﺎس زاﯾـﺪ
و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﯿﺎن »ﺧﻄﻮ و ﺧﻄﻪ« و »ﺧﻄﻮ و ﺧﻄـﺎ« ﺟﻨـﺎس ﻣﻄـﺮّف در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓـﺖ و ﻣﻤﺎﻟـﮏ و
ﻣﺴﺎﻟﮏ ﻫﻢ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﻨـﺎس ﻻﺣـﻖ ﻫﺴـﺘﻨﺪ .روﺷـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﺟﻨـﺎسﻫـﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه
ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ و ﻟﻔﻈﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻣﯿﺎن واژﮔﺎن ﺑﯿﺖ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﻮرت و ﻣﻌﻨـﺎ را در ﻫـﻢ ﻣـﯽﺗﻨـﺪ و ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ
ﻣﻌﻨﻮی و دروﻧﯽ را در آن ﻣﯽﭘﺮوراﻧﺪ.

واج آراﯾﯽ و ﺗﮑﺮار در ﺷﻌﺮ ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ

ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ،ﺑﺎز ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻣﻮارد زﯾﺒﺎﯾﯽﻫﺎی وﯾﮋهای را ﻣﯽﺗﻮان در ﮐـﻼم
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ﺟﻨﺎس ﻣﮑﺮّر

ﺟﻨﺎس ﻣﮑﺮر ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎﺻﯽ از ﺟﻨﺎس ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﯾﻨﻪﻫﺎ ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧـﺪ ،آن
را ﻣﮑﺮّر ﺧﻮاﻧﻨﺪ .ﭘﺲ ﺟﻨﺎسﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻨﺎس ﻣﮑﺮّر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﺴـﺎب
آﯾﻨﺪ و اﺗﻔﺎﻗﺎً اﯾﻦ ﺷﯿﻮه اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ اﺳﺖ
ﮔﺮ ﺳﺮّ ﯾﻮم ﯾﺤﻤﯽ ﺑﺮ ﻋﻘﻞ ﺧﻮاﻧـﺪهای

ﭘــﺲ ﭘﺎﯾﻤــﺎل ﻣﺎل ﻣﺒﺎش از ﺳﺮ ﻫـﻮا
)ﻫﻤﺎن ،ص(4

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ اﻓﺰون ﺑﺮ ﺟﻨﺎس ﻣﮑﺮر ﻣﯿﺎن واژهﻫﺎی ﭘﺎﯾﻤﺎل و ﻣﺎل و ﺟﻨﺎس ﺧﻂ ﻣﯿـﺎن »ﺳَـﺮ و ﺳِـﺮ«
ﺗﻘﺎﺑﻞ »ﺳﺮ و ﭘﺎ« و ﺗﻘﺎﺑﻞ »ﻋﻘﻞ و ﻫﻮا« و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻠﻤﯿﺤﯽ زﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از آﯾﺎت ﻗﺮآن »ﯾـﻮم ﯾﺤﻤـﯽ ﻋﻠﯿﻬـﺎ
ﻓﯽ ﻧﺎر ﺟﻬﻨﻢ ﻓﺘﮑﻮن ﺑﻬﺎ ﺟﺒﺎﻫﻢ و ﺟﻨﻮﺑﻬﻢ« )ﺳﻮره ﺗﻮﺑـﻪ (35/ﺑﯿـﺖ را ﺧﯿـﺎلاﻧﮕﯿـﺰ و ﺑﺴـﯿﺎر اﺛﺮﮔـﺬار ﮐـﺮده
اﺳﺖ.
ﺟﻨﺎس ﻟﻔﻈﯽ

آن اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﻗﺮﯾﻨﮥ ﺟﻨﺎس اﻓﺰون ﺑﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ،در ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻠﻔـﻆ آﻧﻬـﺎ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻬــﺮام ﻧﻨﮕــﺮد ﺑﻪ ﺑﺮاﻫــﺎم ﭼﻮن ﻧﻈﺮ

ﺑﺮ ﺧــﺎن و ﺧــﻮان ﻟﻨﺒـﮏ ﺳﻘّﺎ ﺑﺮاﻓﮑﻨﺪ
)ﻫﻤﺎن ،ص(140

»ﺧﺎن و ﺧﻮان« ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﻨﺎس ﻟﻔﻈﯽ را ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﻬﺮام و ﺑﺮاﻫﺎم ﻫﻢ ﻧـﻮﻋﯽ ﺟﻨـﺎس ﺳـﺎﺧﺘﻪاﻧـﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺖ ﺗﻠﻤﯿﺤﯽ ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﺑﻬﺮام ﮔﻮر و ﻟﻨﺒﮏ آﺑﮑﺶ دارد.
درﺳﺖ ﮔﻮﯾﯽ ﺻﺪراﻟﺰﻣﺎن ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻮد

5

ﺻﺒﺎ ﭼﻮ ﻫﺪﻫﺪ و ﻣﺤﻨﺖ ﺳﺮای ﻣﻦ ﭼﻮ ﺳﺒﺎ
)ﻫﻤﺎن ،ص (29

واژهﻫﺎی »ﺻﺒﺎ و ﺳﺒﺎ« ﺟﻨﺎس ﻟﻔﻈﯽ و »ﺳﺒﺎ و ﺳﺮا« ﺟﻨﺎس ﻻﺣﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﺗﮑﺮار ﻫﻔﺖﺑـﺎره ﺳـﯿﻦ و
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن واژهﻫﺎی »ﺳﻠﯿﻤﺎن ،ﺻﺒﺎ ،ﺳﺒﺎ و ﻫﺪﻫﺪ« ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ دروﻧﯽ و ﻣﻌﻨﻮی ﺑﯿﺖ را ﭘﺮوراﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺟﻨﺎس ﻣﺮﮐﺐ

ﻫﺮﮔﺎه از دو ﺳﻮی ﺟﻨﺎس ﯾﮑﯽ ﻣﺮﮐﺐ و دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﺮﮐﺐ ﯾﺎ ﺑﺴﯿﻂ و در ﺣﮑﻢ ﺑﺴﯿﻂ ﺑﺎﺷـﺪ،آن را
ﺟﻨﺎس ﻣﺮﮐﺐ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻧﻮع ،ﮔﺎه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺧﺘﻼف ﺣﺮﮐﺖ ﻧﯿـﺰ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ .اﯾـﻦ
آراﯾﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ آراﯾﻪﻫﺎی ﻟﻔﻈﯽ در دﯾﻮان ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ اﺳﺖ:
ﻗﺎعﺻﻔﺼﻒ دﯾﺪهوﺻﻒﺻﻒﺳﭙﻬﺪارانﺣﺞ

ﮐﻮسرا از زﯾﺮدﺳﺘﺎن زﯾﺮودﺳﺘﺎندﯾﺪهاﻧﺪ
)ﻫﻤﺎن ،ص(91

ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی دو ﺟﻨﺎس ﻣﺮﮐﺐ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻫﻢ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ اﻣـﺮ ،ﺗﻨﻬـﺎ از ﺷـﺎﻋﺮاﻧﯽ زﺑﺮدﺳـﺖ و

ﺑﯿﺎﺑﺎنﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زاﺋﺮان در راه ﺣﺞ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.
ﻫﺎره واﻗﺼـــﻪ واﻗﺼّــﮥ آن راه ﺷﻮﯾــﻢ

ﮐـﻪ ز ﺑﺮﮐــﻪش ﺑـﺮﮐﻪ ﺑﺮﮐﮥ ﺳﯿـﻨﺎ ﺑﯿﻨﻨﺪ
)ﻫﻤﺎن ،ص(92

اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺮاع دوم اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ در ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮ ﮔﻮﯾﯽ ﺳﻪ ﺑﺎر واژه ﺑﺮﮐـﻪ را ﺗﮑـﺮار ﮐـﺮده
اﺳﺖ) .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ واژه ﺑَﺮِﮐُﻪ از ﻧﻈﺮ ﻧﻮﺷﺘﺎری ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﮐﻪ اﺳﺖ( ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﮑﺮارﻫﺎ از اﯾﻦ رو در ﺑﯿـﺖ
ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺼﺮاع ﻧﺨﺴﺖ زاﺋﺮان از ﺑﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی زﯾﺎدی ﮔﺬﺷﺘﻪاﻧﺪ و اﮐﻨﻮن
ﺑﺎ زﺑﺎن ﺗﺸﻨﻪ ﻣﺪام از ﺑﺮﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﺮﮐﻪ ﺑﺮﮐﻪ ﺑﺮﮐـﻪ درﺳـﺖ ﺷـﺒﯿﻪ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﻧﺴـﺎﻧﯽ
ﻣﻨﺘﻈﺮ ،ﭼﯿﺰی را از دور دﯾﺪه و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ آن را زﯾﺮ ﻟﺐ ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻫﺎن ﻏﻞوﻏﻞﺣﻠﻖ ﺧﺎﻣﺎنراﮐﻪﺑﺎﺧﯿﺮاﻟﻌﻤﻞ

ﻏﻠﻐﻞ ﺣﻠﻖ ﺻﺮاﺣـﯽ را ﺑﺮاﺑـﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨــﺪ

ﺑﻠﺒﻠـﻪ در ﻗﻠﻘﻞ آﻣﺪ ﻗﻞ ﻗﻞ ای ﺑﻠﺒﻞ ﻧﻔـﺲ

ﺗﺎزه ﮐﻦ ﻗﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﻏﺎن ﻗﻠﻨﺪرﺳﺎﺧﺘﻨﺪ
)ﻫﻤﺎن ،ص(111

در ﻣﺼﺮاع ﻧﺨﺴﺖ ﺑﯿﺖ اول ،ﻏﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻗﻼّده ﯾﺎ ﻃﻮق آﻫﻨﯿﻦ ﮐﻪ ﺑـﺮای ﺗﺄﮐﯿـﺪ دوﺑـﺎر ﺗﮑـﺮار ﺷـﺪه
اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﻏﻠﻐﻞ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺪای رﯾﺨﺘﻦ ﺷﺮاب از دﻫﺎن ﺗﻨﮓ ﺻﺮاﺣﯽ را آورده و ﺿﻤﻦ ﭘﺪﯾـﺪ آوردن
ﺟﻨﺎس ﻣﺮﮐﺐ ،ﺷﺎﻋﺮ در اﯾﻦ ﺑﯿﺖ اﯾﻬﺎﻣﯽ در ﻣﻔﻬﻮم اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻏﻞ ﺑﺮای ﺣﻠﻖ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳـﺖ؟
آﻧﺎن ﮐﻪ ﻏﻠﻐﻞ ﺻﺮاﺣﯽ را ﺧﯿﺮاﻟﻌﻤﻞ ﺷﻤﺮدهاﻧـﺪ؟ ﯾـﺎ آﻧﺎﻧﮑـﻪ ﭘـﯽ ﻧﺒـﺮدهاﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻏﻠﻐـﻞ ﺻـﺮاﺣﯽ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ
ﺧﯿﺮاﻟﻌﻤﻞ اﺳﺖ .ﺷﺎﻋﺮ در ﺑﯿﺖ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻞ ﻗﻞ )ﺑﮕﻮ ﺑﮕﻮ( و ﺑﺨﻮان ﺑﺨﻮان ،ﺻﺪای رﯾﺨـﺘﻦ ﺷـﺮاب
از ﺻﺮاﺣﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻠﻘﻞ آورده ﺗﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻟﻔﻈﯽ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﺎﯾﯽ ،دو ﭼﻨﺪان ﮔﺮدد.
ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻬﻮ ﺑﻬﺸﺖ اﻧﺪرﯾﻦ ﺳﻪ ﻏﺮﻓﻪ ﻣﻌﺰ

ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﺣﺠﻠﻪ ﻧﻮر اﻧﺪرﯾﻦ دو ﺣﺠﺮۀ ﺧﻮاب
)ﻫﻤﺎن ،ص (52

ﺑِﻬَﺸﺖ و ﺑِﻬِﺸﺖ ﺟﻨﺎس ﻣﺮﮐﺐ و ﺣﺠﻠﻪ و ﺣﺠﺮه ﺟﻨﺎس ﻣﻀﺎرع و ﭘﯿﻮﻧـﺪ ﻣﯿـﺎن »ﺑﻬﺸـﺖ و ﺣﺠﻠـﻪ« و
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن »ﻏﺮﻓﻪ ﺑﻬﻮ )ﮐﻮﺷﮏ( و ﺣﺠﻠﻪ و ﺣﺠﺮه« و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻋﺪدﻫﺎی »ﻫﺸﺖ ،ﺳـﻪ ،ﻫﻔـﺖ و دو« و
ﺟﻨﺎس ﻣﯿﺎن »ﻫﻔﺖ و ﻫﺸﺖ« ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ دروﻧﯽ ﺑﯿﺖ را ﻣﯽﭘﺮوراﻧﺪ.
اﺷﺘﻘﺎق

آﻧﭽﻪ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺑﺪﯾﻊ اﺷﺘﻘﺎق و ﺷـﺒﻪ اﺷـﺘﻘﺎق ﺧﻮاﻧـﺪهاﻧـﺪ ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ از آوردن اﻟﻔـﺎﻇﯽ ﮐـﻪ
ﻫﻤﺮﯾﺸﻪاﻧﺪ ﯾﺎ واکﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭼﻨﺪان زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽرود ﻫﻢرﯾﺸﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ درﻧـﮓ
روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ آراﯾﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ واجآراﯾﯽ و ﺗﮑﺮار ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻮن ﺷﺎﻋﺮان ﺑﺎ ﺗﮑـﺮار واجﻫـﺎﯾﯽ،

واج آراﯾﯽ و ﺗﮑﺮار در ﺷﻌﺮ ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ

ﭼﯿﺮه ﺑﺮ زﺑﺎن ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ .ﻗﺎع ﺻﻔﺼﻒ ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﺎی ﺑﯿﺎﺑـﺎن ﻫﻤـﻮار و ﺻـﺎف وﺗﻌﺒﯿـﺮی اﺳـﺖ ﻗﺮآﻧـﯽ و اﯾﻨﺠـﺎ
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ﺷﻌﺮ ﺧﻮد را ﻣﯽآراﯾﻨﺪ.
در ﺑﯿﺖ زﯾﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﻤﺮﯾﺸﮕﯽ واژهﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ،ﻣﯿﺎن ﺳﻮز و ﺗﻮز ﻧﯿﺰ ﺟﻨﺎس ﻻﺣـﻖ وﺟـﻮد
دارد .و اﯾﻦ دو واژه ﺑﺎ واژهﻫﺎی »زو« )ﮐﻪ ﻣﺨﻔﻒ ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ از و ﺿﻤﯿﺮ او اﺳﺖ( آﻫﻨـﮓ وﯾـﮋهای ﺑـﻪ
ﺑﯿﺖ دادهاﻧﺪ و واژهﻫﺎی ﻣﻈﺎﻟﻢ ،ﻇﺎﻟﻢ و ﺗﻈﻠﻢ ﻫﻢ اﯾﻦ آﻫﻨﮓ را دوﭼﻨﺪان ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ و ازدواج ﯾـﺎ ﺗﻀـﻤﯿﻦ
اﻟﻤﺰدوج ﻣﯿﺎن ﻣﻈﺎﻟﻢ ﺗﻮز و ﻇﺎﻟﻢ ﺳﻮز ﺑﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﯿﺖ اﻓﺰوده اﺳﺖ.
زوﻣﻈﺎﻟﻢ ﺗﻮز و ﻇﺎﻟﻢ ﺳﻮزﺗﺮ ﺷﺎﻫﯽ ﻧﺒـﻮد

ﺗـﺎ ﺗﻈﻠـﻢ ﮔـﺎه اﯾﻦ ﻣﯿﺪان اﻏﺒﺮ ﺳﺎﺧﺘــﻨﺪ
)ﻫﻤﺎن ،ص(114

در ﺑﯿﺖ زﯾﺮ اﯾﻦ آراﯾﻪ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ:
روﺷﻨﺎن ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ ﺗﺎرﯾﮏ ﺧﻮاﻧﻨﺪم وﻟﯿﮏ

ﺻﺎﻓﯿﻢ ﺧﻮان ﭼﻮن ﺻﻔﺎی ﺻﻮﻓﯿﺎن را ﭼﺎﮐﺮم
)ﻫﻤﺎن ،ص(243

واژهﻫﺎی ﺻﺎﻓﯽ و ﺻﻔﺎ ﺟﻨﺎس اﺷﺘﻘﺎق دارﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾـﻦ دو واژه ﻣـﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺎ ﺻـﻮﻓﯿﺎن ﻧﯿـﺰ اﯾـﻦ
ﺟﻨﺎس را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺻﻮﻓﯽ را ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺻﻔﺎ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﻧﻪ ﺻﻮف .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﻨﺎسﻫﺎ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﺎن
روﺷﻨﺎن و ﺗﺎرﯾﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺷﺒﻪ اﺷﺘﻘﺎق

ﺑﺮ ﻓﻀﻞ ﺗﻮﺳﺖ ﺗﮑﯿـﮥ اﻣﯿﺪ او از آﻧـﮏ

ﭘﺎﺷﻨــﺪۀ ﻋﻄﺎﯾــﯽ و ﭘﻮﺷﻨــﺪۀ ﺧﻄــﺎ
)ﻫﻤﺎن ،ص(6

ﭘﺎﺷﻨﺪه و ﭘﻮﺷﻨﺪه ﺟﻨﺎس ﺷﺒﻪ اﺷﺘﻘﺎق و ﻋﻄﺎ و ﺧﻄﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﻨﺎس ﻣﻀﺎرع اﺳﺖ.
ﺑﺮ ﻣﻬﺎن ﻧﺸﻮم ور ﺷﻮم ﭼﻮ ﺧﺎک ﻣﻬﯿﻦ

ﻏـﻢ ﮐﯿـﺎ ﻧﺨﻮرم ور ﺧﻮرم ﺑﻪ ﮐﻮه ﮔـﯿﺎ
)ﻫﻤﺎن ،ص(14

ﻣﻬﺎن )ﺑﺰرﮔﺎن و ﺳﺮوران( و ﻣﻬﯿﻦ )ﺧﻮار و ﭘﺴﺖ( ﺟﻨﺎس ﺷﺒﻪ اﺷﺘﻘﺎق و ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﮐﯿﺎ و ﮔﯿﺎ
ﺟﻨﺎس ﻣﻀﺎرع .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ »ﺷﻮم و ﻧﺸﻮم« و»ﺧﻮرم و ﻧﺨﻮرم« در ﺗﻘﺎﺑﻞ و ﺗﻀﺎد ﺑـﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧـﺪ .ﺷـﺎﯾﺪ ﺑﺘـﻮان
ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ ﻇﺮﯾﻒ و ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﯿﺎن ﮐﯿﺎ و ﮐﻮه در اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،ﭼﻮن اﻓﺰون ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﮐـﻪ ﻗـﺪری از ﻧﻈـﺮ
ﺣﺮوف ﺑﺎ ﻫﻢ ﺷﺒﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﻫﺮ دو ﻧﯿﺰ ﺑﺰرﮔﯽ و ﺑﻠﻨﺪی و ﺳﺮوری ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ و از اﯾـﻦ رو ﺷـﺎﻋﺮ اﮔـﺮ
در ﭘﯽ ﻏﺬا ﺑﻪ ﺟﺎی رود ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪای ﮐﻮه ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ ﻧﻪ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ .در اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﺎن ﺧﺎک و ﮐﻮه
و ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺎن ﻣﻬﺎن و ﮐﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﻫﻨﺮی واژﮔﺎن را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮ ﻣﯽﺳﺎزد.
ﻗﻠﺐ

ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﻮهﻫﺎی آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻫﻨﺮی ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ واک ﻫﺎ در ﯾـﮏ واژه اﺳـﺖ ﮐـﻪ در اﺻـﻄﻼح ﺑـﻪ آن
ﻗﻠﺐ ﯾﺎ ﺑﺎژﮔﻮﻧﮕﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .اﯾﻦ آراﯾﻪ ﯾﮑﯽ از آراﯾﻪﻫﺎی ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد در ﺳﺮودهﻫﺎی ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ اﺳﺖ.

)ﻫﻤﺎن ،ص(62

واژهﻫﺎی ﺑﺮص )ﭘﯿﺴﯽ( و ﺑﺼﺮ )ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ( ﺟﻨﺎس ﻗﻠﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ .آﯾﺎ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺳـﭙﯿﺪی
ﺑﺮص را در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ رﻧﮓ ﺳﯿﺎه ﮔﻠﯿﻢ ﻗﺮار ﻧﺪاده اﺳﺖ؟
ﻋﺎق رﺑﺴﺖ ﮐﻮ را ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ﺟﺎی ﻋﻘﺮب

ﮐﺰ ﻓﺮّ اوﺳﺖ ﻣﻪ را ﺑﺮﻗﻊ ز ﻓﺮش ﻋﺒﻘﺮ
)ﻫﻤﺎن ،ص (188

ﺑﯽﮔﻤﺎن ﺑﺎزی ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﻧﻮﺷﺘﺎری واژهﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮑﯽ از ﺷﮕﺮدﻫﺎی ﺷﮕﺮف ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ در اﺷﻌﺎرش
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد و ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ درﻧﮓ در ﺑﯿﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻮﺷﻪای از اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ را دﯾﺪ و ﭼﯿﺮﮔﯽ
و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﯾﺶ را ﺑﺮ زﺑﺎن درﯾﺎﻓﺖ.
ﺷﺎﻋﺮ در اﯾﻦ ﺑﯿﺖ از واژه ﻋﻘﺮب ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﻨﺎس ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳـﺖ .ﻧﺨﺴـﺖ ﺑـﺎ واژهﻫـﺎی
ﻋﻘﺮب و ﻋﺎق رب ﺟﻨﺎس زاﯾﺪ ﻣﯽﺳﺎزد .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺑﻨﺪ ﺷﺮوان ،ﺷﻬﺮ ﻣﻤـﺪوح ﺷـﺎﻋﺮ را ﺟـﺎی ﻋﻘـﺮب
ﺧﻮاﻧﺪه ﻋﺎق رب )ﻧﺎﺳﭙﺎس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﯾﺎ ﻣﻄﺮود وی( اﺳـﺖ و در اداﻣـﻪ ﺑـﺎ واژه »ﻋﻘـﺮب و ﺑﺮﻗـﻊ« و
»ﻋﻘﺮب و ﻋﺒﻘﺮ« و »ﺑﺮﻗﻊ و ﻋﺒﻘﺮ« ﺟﻨﺎس ﻗﻠﺐ و ﺑﺎ »ﻓﺮّ و ﻓﺮش« ﺟﻨﺎس ﻣـﺬﯾﻞ ﺳـﺎﺧﺘﻪ اﺳـﺖ .ﺷـﺎﯾﺪ ﺑﺘـﻮان
ﮔﻔﺖ ﻣﯿﺎن واژه ﻋﻘﺮب )ﺻﻮرت ﻓﻠﮑﯽ( ﺑﺎ ﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻣﻌﻨـﺎی ﺑﯿـﺖ ﭘﯿﻮﻧـﺪی ﻫﻨـﺮی وﺟـﻮد
دارد.
ﻃﺮد و ﻋﮑﺲ

اﯾﻦ آراﯾﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻗﻠﺐ« اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ اﺧـﺘﻼف ﮐـﻪ در آراﯾـﻪ ﻗﻠـﺐ ،واکﻫـﺎی ﯾـﮏ واژه ﺟﺎﺑـﻪ ﺟـﺎ
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ در ﻃﺮد و ﻋﮑﺲ ،واژهﻫﺎی ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ و ﻋﺒﺎرت ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ
آراﯾﻪ را ﻧﯿﺰ ﮔﻮﻧﻪای از ﺗﮑﺮار ﻧﺎﻣﯿﺪ.
ﺑﻬﺮ ﭘﻠﻨﮕﺎن دﯾﻦ ﮐﺮد ﺳﺮاب از ﻣﺤﯿﻂ

ﺑﻬﺮ ﻧﻬﻨﮕﺎن ﮐﯿﻦ ﮐﺮد ﻣﺤﯿﻂ از ﺳﺮاب
)ﻫﻤﺎن ،ص(44

ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺎر آب )روی آوردن ﺑﻪ ﺷﺮاب( و آب ﮐﺎر )آﺑﺮوی ﮐﺎر( را ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ:
رﻫﺒﺎن رﻫﺒﺮﻧﺪ در اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ و در آن

ﻧﻪ آﺑﺸﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر و ﻧﻪ ﮐﺎری ﺑﻪ آﺑﺸـﺎن
)ﻫﻤﺎن ،ص(328

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﯿﺖ زﯾﺒﺎ و روان ﮐﻪ ﻣﻀﻤﻮن اﺛﺮﮔﺬاری دارد:
ﭘﺲ از ﺳﯽ ﺳﺎل روﺷﻦ ﮔﺸﺖ ﺑﺮ ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ

ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ اﺳﺖ دروﯾﺸﯽ و دروﯾﺸﯽ اﺳﺖ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ
)ﻫﻤﺎن ،ص(414

واج آراﯾﯽ و ﺗﮑﺮار در ﺷﻌﺮ ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ

ﺑﺨــــﺖ را در ﮔﻠﯿــــﻢ ﺑﺎﯾﺴـــﺘﯽ

اﯾـﻦ ﺳﭙﯿﺪی ﺑﺮص ﮐﻪ در ﺑﺼﺮ اﺳـﺖ
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ﻣﻮازﻧﻪ

»آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺮﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﻈﻢ ﯾﺎ ﻧﺜﺮ از اول ﺗﺎ آﺧﺮ ،ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺎ ﻗﺮﯾﻨﮥ ﺧـﻮد در
وزن ﯾﮑﯽ و در ﺣﺮف روی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ)«.ﻫﻤﺎﯾﯽ (44 : 1363 ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺣـﺮف روی ﻧﯿـﺰ ﻣﺸـﺘﺮک
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﺮﺻﯿﻊ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺮﺻﯿﻊ:
ﻣﺼﺒـﺎح اﻣـﻢ اﻣـﺎم اﮐﻤــﻞ

ﻣﻔﺘـﺎح ﻫﻤـﻢ ﻫﻤـﺎم اﮐــﺮم
)ﻫﻤﺎن ،ص(276

ﻧﮑﻬﺖ ﺣﻮر اﺳﺖ ﯾﺎ ﺻﻔﺎی ﺻﻔﺎﻫﺎن

ﺟﺒﻬﺖ ﺟﻮز اﺳﺖ ﯾﺎ ﻟﻘﺎی ﺻﻔﺎﻫﺎن
)ﻫﻤﺎن ،ص (353

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮازﻧﻪ:

ﭼﻮﻫﻤﺖ آﻣﺪ ﻫﺮﻫﺸﺖ داده ﺑﻪ ﺟﻨﺖ

ﭼﻮ واﻣﻖ آﻣﺪ ﻫﺮ ﻫﻔﺖ ﮐﺮده ﺑﻪ ﻋﺬرا
)ﻫﻤﺎن ،ص(12

ﺗﺴﻤﯿﻂ

در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﺑﺪﯾﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ آراﯾﻪ ﺷﻌﺮ ﻣﺴﺠﻊ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣـﺎ از آﻧﺠـﺎ ﮐـﻪ ﺳـﺠﻊ وﯾـﮋه ﻧﺜـﺮ
اﺳﺖ ،درﺳﺖﺗﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آراﯾﻪ را ﺗﺴﻤﯿﻂ ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ .زﯾﺮا ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻫﺮ ﺑﯿﺖ ﺑـﻪ ﭼﻬـﺎر ﺑﺨـﺶ و
آوردن ﺳﻪ ﻗﺎﻓﯿﻪ دروﻧﯽ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮏ ﺑﻨﺪ ﻣﺴﻤﻂ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﻗﺎﻓﯿﮥ ﭘﺎﯾﺎن اﺑﯿـﺎت در ﺣﮑـﻢ ﻗﺎﻓﯿـﻪای
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺨﺖﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻣﺴﻤﻂ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺻﺒﺢ اﺳﺖ ﮔﻠﮕﻮن ﺗﺎﺧﺘﻪ ،ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﯿﺮون آﺧﺘﻪ

ﺑﺮ ﺷﺐ ﺷﺒﯿﺨﻮن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮﻧﺶ ﺑﻪ ﻋﻤﺪا رﯾﺨﺘﻪ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،ﭘﯿﻮﻧﺪ اﯾﻦ آراﯾﻪ ﺑﺎ واجآراﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼً آﺷﮑﺎر اﺳـﺖ ،در اﯾـﻦ
ﺑﯿﺖ ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ ﺷﺶ ﻗﺎﻓﯿﮥ دروﻧﯽ و ﯾﮏ ﻗﺎﻓﯿﮥ ﮐﻨـﺎری آورده اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ واژهﻫـﺎ در واکﻫـﺎی ﭘﺎﯾـﺎﻧﯽ
ﻣﺸﺘﺮﮐﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﮔﻠﮕﻮن ،ﺑﯿﺮون ،ﺷﺒﯿﺨﻮن و ﺗﺎﺧﺘﻪ ،آﺧﺘﻪ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ،و در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﮐﻠﻤـﮥ رﯾﺨﺘـﻪ ﮐـﻪ
اﺑﺰار ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﯿﺖ ﺑﺎ اﺑﯿﺎت دﯾﮕﺮ اﺳﺖ.
اﺷﻌﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ وزن ﻋﺮوﺿﯽ ﺳﺮوده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل ،ﻫﻤﮕﻮن و ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻫﺮ ﮐﺪام از اﺷﻌﺎر آﻫﻨﮓ و زﻧﮓ وﯾﮋهای دارد ﮐﻪ آن را از دﯾﮕﺮ اﺷﻌﺎر ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ در
اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺷﻌﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺻﻞ دارای وزن دوری ﯾﺎ ﻣﺘﻨﺎوب ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺎ دو ﻧﯿﻢ ﮐﺮدن ﻣﺼﺮعﻫﺎ و
رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻓﯿﻪ دروﻧﯽ )ﺗﺴﻤﯿﻂ( آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ دوری در ﻣـﯽآورد ،دﮔﺮﮔـﻮﻧﯽ آﻫﻨـﮓ و زﯾﺒـﺎﺗﺮ ﺷـﺪن
وزن ﺷﻌﺮ ﮐﺎﻣﻼً ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﺷﻌﺎر زﯾﺮ وزن ﻋﺮوﺿﯽ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ دارﻧﺪ ،اﻣـﺎ وﻗﺘـﯽ ﮐـﻪ ﺑﯿـﺖ
زﯾﺮ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ:
ایﺳﺎرﺑﺎن آﻫﺴﺘﻪران ﮐﺎرام ﺟﺎﻧﻢ ﻣﯽرود

وآن دل ﮐﻪ ﺑﺎﺧﻮد داﺷﺘﻢ ﺑﺎدﻟﺴﺘﺎﻧﻢ ﻣﯽرود
)ﮐﻠﯿﺎت ﺳﻌﺪی ،ص(508

ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻓﯿﻪ دروﻧﯽ و دوﭘﺎره ﮐﺮدن ﻣﺼﺮع ،ﺑﻪ ﺻﻮرت وزن دوری ﺳﺮوده اﺳﺖ:
ای ﺗﯿــﺮ ﺑـــﺎران ﻏﻤــﺖ ،ﺧــﻮن دل ﻣــﺎ رﯾﺨﺘـــﻪ
ایﺻﺪﯾﮏﻋﺸﻘﺖﺧﺮد،ﺟﺎنﺻﯿﺪتازﯾﮏﺗﺎﺑﻪﺻﺪ

ﻧﮕﺬاﺷـﺖ ﻃﻮﻓﺎن ﻏﻤﺖ ﺧﻮن دﻟﯽ ﻧﺎرﯾﺨﺘـﻪ
ﭼﺸﻢﺗﻮدرﯾﮏﭼﺸﻢزد،ﺻﺪﺧﻮنﺑﻪﺗﻨﻬﺎرﯾﺨﺘﻪ...
)ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ ،ص(378

ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ ﭼﻬﺎر ﭼﮑﺎﻣﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و ﻃﻮﻻﻧﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻓﯿﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻮم ﺑﻪ ﻫﺎء ﺑﯿﺎن ﺣﺮﮐـﺖ در
دﯾﻮان او ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﮕﯽ دارای ردﯾﻒ اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ردﯾﻒﻫﺎ :رﯾﺨﺘﻪ ،داﺷﺘﻪ ،ﭘﺮداﺧﺘﻪ
و آﻣﺪه ،ﮐﻪ از ﺻﻔﺤﮥ  377ﺗﺎ  392دﯾﻮان را در ﺑﺮ دارد و ﺳـﺮ ﺗـﺎ ﭘـﺎی ﺗﻤـﺎم اﯾـﻦ ﻗﺼـﺎﯾﺪ دارای ﺻـﻨﻌﺖ
ﺗﺴﻤﯿﻂ اﺳﺖ ﺑﺎ وزﻧﯽ زﯾﺒﺎ و ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﻄﻠﻊ در ﻫﺮ ﭼﮑﺎﻣﻪ.
ﻧﮑﺘﻪ دﻟﮑﺸﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﭼﮑﺎﻣﮥ ﺗﺴﻤﯿﻄﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻠـﺐ ﻣـﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ ،ﯾـﮏ ﻧـﻮع
ﺟﻮﺷﺶ و ﻏﻠﯿﺎن و ﺑﯿﺨﻮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔـﻮﯾﯽ در ﺷـﺎﻋﺮ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ و آن را ﺑـﻪ ﺧﻮاﻧﻨـﺪه ﻧﯿـﺰ ﺳـﺮاﯾﺖ
ﻣﯽدﻫﺪ و او را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﮐﻨﺪ .از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺷﻌﺎر ﺳـﯿﻼن ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ اﺳـﺖ .ﺑـﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺪون ﺗﺄﻣﻞ و ﺗﻔﮑﺮ و ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه اﯾـﻦ اﺷـﻌﺎر را ﺳـﺮوده اﺳـﺖ .درﺳـﺖ
ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺷﯿﻮۀ اﺻﻠﯽ و ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮ ﭼﮑﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ ،ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﻨﺪ از ﯾﮏ ﭼﮑﺎﻣﻪ ،ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد:
ای ﺗﯿــﺮﺑــﺎران ﻏﻤــﺖ ،ﺧـــﻮن دل ﻣــﺎ رﯾﺨﺘـــﻪ

ﻧﮕﺬاﺷﺖ ﻃﻮﻓﺎن ﻏﻤﺖ ،ﺧﻮن دﻟــﯽ ﻧﺎرﯾﺨﺘــﻪ

ایﺻﺪﯾﮏﻋﺸﻘﺖﺧﺮد،ﺟﺎنﺻﯿﺪت از ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻪﺻﺪ

ﭼﺸﻢﺗﻮدرﯾﮏﭼﺸﻢزد،ﺻﺪﺧﻮنﺑﻪﻋﻤﺪارﯾﺨﺘﻪ

ای رﯾﺨﺘﻪ ﺳﯿﻞ ﺳﺘـﻢ ،ﺑــﺮ ﺟـﺎن ﻣــﺎ ﺳــﺮﺗﺎ ﻗـــــﺪم

ﭘﺲ ذرهای ﻧﺎﮐـﺮده ﮐﻢ ،ﻣﺎ ﺗـﻦ زده ﺗﺎ رﯾﺨﺘـﻪ

ﻣﺤـﺮاب ﻗﯿﺼـﺮ ﮐـﻮی ﺗـﻮ ،ﻋﯿــﺪ ﻣﺴﯿﺤـﺎ روی ﺗــﻮ

ﻋـﻮداﻟﺼﻠﯿـﺐ ﻣـﻮی ﺗــﻮ ،آب ﭼﻠﯿﭙــﺎ رﯾﺨﺘـــﻪ

در ﭘﺨﺘﻦ ﺳـﻮدای ﺗـﻮ ،ﺧـﺎم اﺳـﺖ ﺑــﺎ ﻣــﺎ رای ﺗــﻮ

ﻣـﺎ زرّ و ﺳﺮ در ﭘﺎی ﺗــﻮ ،ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ آﺳـﺎ رﯾﺨﺘــﻪ

روز ﻧﻮ اﺳﺖ و ﻓﺨﺮ دﯾـﻦ ،ﺑﺮآﺳﻤــﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺸﯿﻦ

ﻣﺎ زرّ ﭼﻬﺮه ﺑـﺮ زﻣﯿﻦ ،ﺗــﻮ ﺳﯿﻢ ﺳﯿﻤـﺎ رﯾﺨﺘــﻪ

ﺧﺎﻗﺎن اﮐﺒﺮ ﮐﺰ ﻓـﻠﮏ ،ﺑـﺎﻧﮏ آﻣﺪش ﮐﺎﻻﻣـــﺮﻟﮏ

در ﭘــﺎی او دﺳﺖ ﻣﻠﮏ ،روح ﻣﻌــﻼ رﯾﺨﺘــﻪ
)دﯾﻮان ،ص(378

آﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻏﺰل زﯾﺒﺎی ﻣﻮﻟﻮی ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ وزن و ﺣﺎﻟﺖ »ای ﯾﻮﺳﻒ ﺧﻮش ﻧﺎم ﻣﺎ ،ﺧﻮش ﻣﯽدوی ﺑﺮ ﺑـﺎم
ﻣﺎ «..ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ وزن و رﯾﺨﺖ اﯾﻦ ﻗﺼﺎﯾﺪ ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ؟
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻞ دﻗﯿﻖ در اﺷﻌﺎر ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﺜﻞ ﻓﺎرﺳﯽ »ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺻﺪ آﻣﺪ ﻧﻮد ﻫﻢ ﭘﯿﺶ ﻣﺎﺳـﺖ« و
ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻋﺮب »ﮐﻞ ﺻﯿﺪ ﻓﯽ ﺟﻮف اﻟﻔﺮاء« ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮔﺮدد .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑـﻪ ﻫـﺮ ﻣﻮﺿـﻮﻋﯽ از
ﮔﺬﺷﺘﮥ ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،دﯾﻮان ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ
اﺻﻠﯽ آن ﺑﺎﺷﺪ .اﻋﻢ از ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن و اﻋﺘﻘﺎدات و رﺳﻮم ﺗﺎ ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﺑﯿﺎن و ﺑﻼﻏﺖ و اﺷﺎرت و ﺗﺼـﻮﯾﺮ و
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ﻧﮕﺎرﮔﺮی و آﻓﺮﯾﻨﺶﻫﺎی ﻟﻔﻈﯽ و ﻣﻌﻨﻮی و ...
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ دﯾﺪﯾﻢ ﺷﺎﻋﺮان ﻫﺮﭼﻘﺪر در ﺣﻮزه زﺑﺎن و واژﮔﺎن ﺗﺴﻠﻂ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﺑﺰار آﻓﺮﯾﻨﺶ
ﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧـﺪ و آﻧﭽـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺧﺎﻗـﺎﻧﯽ را ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪﺗﺮ از ﺑﺴـﯿﺎری از
ﺷﺎﻋﺮان و ﺣﺘﯽ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰﺗﺮ ﺑﯿﻨﮕﺎرﯾﻢ ،ﻋـﻼوه ﺑـﺮ آﮔـﺎﻫﯽ و داﻧﺸـﻤﻨﺪی او در ﻋﻠـﻮم راﯾـﺞ روزﮔـﺎر،
ﭼﯿﺮﮔﯽ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده وی ﺑﺮ زﺑﺎن و واژﮔـﺎن و درﻧـﮓ و ﺑﺎرﯾـﮏﺑﯿﻨـﯽ او در ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن واژﮔـﺎن و ﭘﯿﻮﻧـﺪ و
اﺷﺘﺮاک واک ﻫﺎی آﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﻣﻌﻨـﻮی زﯾﺒـﺎﯾﯽ را در ﺳـﺮودهﻫـﺎی
اﯾﻦ ﺷﺎﻋﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ.
ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ از اﯾﻦ ﺗﺴﻠﻂ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷـﯿﻮهای ﺑﺴـﯿﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧـﻪ ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮده اﺳـﺖ و ﺑﯿﺸـﺘﺮ آراﯾـﻪﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺳﺨﻦ را ﺑﯿﺎراﯾﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺳﺮودهﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان او را آراﯾﻪ ﻧﮕﺎر ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳـﯽ ﺧﻮاﻧـﺪ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ روﺷـﻦ ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻋﻨﺼـﺮ ﺳـﺎزﻧﺪه
ﻫﻤﻪآراﯾﻪﻫﺎی ﻟﻔﻈﯽ ،ﺗﮑﺮار واک ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ،ﻧﺎم ﻫـﺎﯾﯽ
ﭼﻮن ﺟﻨﺎس ،ﺗﮑﺮﯾﺮ ،اﺷﺘﻘﺎق ،ﻗﻠﺐ ،ﺗﺼﺪﯾﺮ ،ﺗﺴﻤﯿﻂ و ﻏﯿﺮه ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﮔﺮوﻫﯽ از آﻧﻬـﺎ ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺑـﯽ ﻧـﺎم
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ آﻧﻬﺎ در آراﯾﺶ ﺳﺨﻦ اﻧﮑﺎر ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ .ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﮑـﺮار
ﻓﺮاوان ﻫﺮ ﮐﺪام از واجﻫﺎی ﺻﺎﻣﺖ و ﻣﺼﻮت در اﺑﯿﺎت ،ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﭘﯿﻮﻧـﺪ ﺷـﮕﻔﺖاﻧﮕﯿـﺰ و در ﻫـﻢ ﺑﺎﻓﺘـﻪ
ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ،ﭼﻬﺮه ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻋﺮی ﺗﻮاﻧﺎ و ﭼﯿﺮه ﺑﺮ زﺑﺎن ،ﻧﻮﺷﺘﺎر و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺘﻨﻮع آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﯽﻧﻮﺷﺖ
 .1از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ در ﮐﺘﺎب ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺷﻌﺮ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺷﻌﺮ وزن ﻋﺮوﺿﯽ اﺳـﺖ
و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ داﺧﻠﯽ )دروﻧﯽ( ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ وﺣﺪت ﯾﺎ ﺗﻀﺎد ﺻﺎﻣﺖﻫـﺎ و ﻣﺼـﻮتﻫـﺎی
ﮐﻠﻤﺎت ﯾﮏ ﺷﻌﺮ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ و اﻧﻮاع ﺟﻨﺎسﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﺟﻠﻮهﻫﺎی آن اﺳﺖ) .ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺷﻌﺮ ،ﺻﺺ (305-332
 .2ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﻌﻨﻮی ﻧﯿﺰ از ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﻫﻤﻪ ارﺗﺒﺎطﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﯾﮏ ﻣﺼﺮع ﮐـﻪ از رﻫﮕـﺬر اﻧـﻮاع ﺗﻀـﺎدﻫﺎ و
ﻃﺒﺎقﻫﺎ و ﺗﻘﺎﺑﻞﻫﺎ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﮑﺮار ﻣﺎﯾـﻪ اﺻـﻠﯽ ـ ﺗـﻢ ـ ﺷـﻌﺮ ﺑـﻪ ﺻـﻮرتﻫـﺎ ـ وارﯾﺎﺳـﯿﻮنﻫـﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن )ﻫﻤﺎن(
 .3دﮐﺘﺮ ﺗﻘﯽ ﭘﻮرﻧﺎﻣﺪارﯾﺎن در ﮐﺘﺎب ﮔﻤﺸﺪه ﻟﺐ درﯾﺎ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺗﮑﺮار ﺣﺮف »ش« ﮐﻪ ﻫﻤﺨـﻮاﻧﯽ ﺳﺎﯾﺸـﯽ و
ﺻﻔﯿﺮی اﺳﺖ ،ﺳﺮ و ﺻﺪاﯾﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﻠﻮﻏﯽ و ﻗﯿﻞ و ﻗﺎل را اﻟﻘﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ) «.ﮔﻤﺸﺪه ﻟﺐ درﯾﺎ ،ص (103
 .4ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ .ر.ک .دره ﻧﺠﻔﯽ ،ﺻﺺ 141-149
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ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﭘﻮرﻧﺎﻣﺪارﯾﺎن ،ﺗﻘﯽ ) (1382ﮔﻤﺸﺪه ﻟﺐ درﯾﺎ ،ﺗﻬﺮان ،ﺳﺨﻦ ،ﭼﺎپ اول
ﺣﺎﻓﻆ ،ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ) (1367دﯾﻮان ﻏﺰﻟﯿـﺎت ،ﺑـﻪ ﺗﺼـﺤﯿﺢ ﻗﺰوﯾﻨـﯽ -ﻏﻨـﯽ ،ﺑـﻪ ﮐﻮﺷـﺶ ع .ﺟﺮﺑـﺰه دار،
ﺗﻬﺮان ،اﺳﺎﻃﯿﺮ
ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ ،اﻓﻀﻞاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺪﯾﻞ) (1357دﯾﻮان اﺷﻌﺎر ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ ﺷﺮواﻧﯽ ،ﺗﺼـﺤﯿﺢ ﺿـﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﺳـﺠﺎدی ،ﺗﻬـﺮان ،زوار،
ﭼﺎپ دوم
رﺟﺎﯾﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺧﻠﯿﻞ ) (1359ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺒﻼﻏﻪ ،ﺷﯿﺮاز ،داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز ،ﭼﺎپ ﺳﻮم
ﺳﻌﺪی ﺷﯿﺮازی ،ﻣﺼﻠﺢ اﻟﺪﯾﻦ ) (1362ﮐﻠﯿﺎت اﺷﻌﺎر ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻓﺮوﻏﯽ ،ﺗﻬﺮان ،اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ،ﭼﺎپ ﺳﻮم
ﺷﻔﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ) (1379ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺷﻌﺮ ،ﺗﻬﺮان ،آﮔﺎه ،ﭼﺎپ ﺷﺸﻢ
ﺷﻤﺲ ﻗﯿﺲ رازی ) (1360اﻟﻤﻌﺠﻢ ﻓﯽ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﺷﻌﺎر اﻟﻌﺠﻢ ،ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻗﺰوﯾﻨﯽ ،ﻣﺪرس رﺿﻮی ،ﺗﻬـﺮان ،زوار،
ﭼﺎپ ﺳﻮم
ﺷﻤﯿﺴﺎ ،ﺳﯿﺮوس ) (1374ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺑﺪﯾﻊ ،ﺗﻬﺮان ،ﻓﺮدوﺳﯽ ،ﭼﺎپ ﺷﺸﻢ
ﮐﺰازی ،ﻣﯿﺮﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ) (1376ﺳﺮاﭼﮥ آوا و رﻧﮓ )ﺧﺎﻗﺎﻧﯽﺷﻨﺎﺳﯽ( ،ﺗﻬﺮان ،ﺳﻤﺖ
ﮐﺰازی ،ﻣﯿﺮﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ) (1378ﮔﺰارش دﺷﻮاریﻫﺎی دﯾﻮان ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ ،ﺗﻬﺮان ،ﻧﺸﺮ ﻣﺮﮐﺰ
ﮔﺮﮔﺎﻧﯽ ،ﺷﻤﺲاﻟﻌﻠﻤﺎ ) (1377اﺑﺪعاﻟﺒﺪاﯾﻊ ،ﺑﻪ اﻫﺘﻤﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﺟﻌﻔﺮی ،ﺗﺒﺮﯾﺰ ،اﺣﺮاز
ﻣﺤﺒﺘﯽ ،ﻣﻬﺪی ) (1380ﺑﺪﯾﻊ ﻧﻮ  ،ﺗﻬﺮان ،ﺳﺨﻦ ،ﭼﺎپ اول
ﻣﯿﺮزا آﻗﺎ ﺳﺮدار ،ﻧﺠﻔﻘﻠﯽ ،درّه ﻧﺠﻔﯽ ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺣﺴﯿﻦ آﻫﯽ ،ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ ﻓﺮوﻏﯽ ،ﭼﺎپ اول
ﻫﻤﺎﯾﯽ ،ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ) (1363ﻓﻨﻮن ﺑﻼﻏﺖ و ﺻﻨﺎﻋﺎت ادﺑﯽ ،ﺗﻬﺮان ،ﺗﻮس ،ﭼﺎپ دوم

