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چكیده
جناس ،یکی از مهمترین صنایع و ترفندهای ادبی است که شـرر سـ آ ربرباینـاری را بـه جـوهر
حقیقی خود ،یرنی زی ایی پیورد میزرد .رظامی گننوی ،از برجستهترین شاعران فارسیزبان اسـت کـه
توارسته بهطور کامل از ظرفیتهای جناس در غنای موسیقیایی و زی اییرفرینی رثار خویش بهره گیرد.
در کتابهــای بیغــی و س آشناســی ،بــا وجــود ارااــت ارــوا تقســیمبندی جنــاس ،اشــار چنــداری بــه
کارکردهای زی اییشناسی رن رشده است .از این رو در مقالت حاضر با رویکـردی توصـیفی -تحلیلـی،
ضمن اراات بسامد دقیق اروا جناس در منظومـت لیلـی و مننـون ،هنرمنـدی و توارـایی رظـامی در زمینـت
بهرهگیـری از کارکردهـای ملتلــا جنـاس ،تحلیـل و ارزیــابی شـده اسـت .بــا توجـه بـه بررســیهای
ارنامشده ،درمنمو  4381مورد از اروا جناس در منظومت لیلی و مننون یافت شد کـه از ایـن میـان،
جناس مضار با فراواری  93/3درصد و الحق با فراواری  94/9درصد ،بهتـرین عرصـه بـرای هنررمـایی
رظامی بوده است .رتینت این پژوهش حـاکی از خیقیـت و تنـوک کارکردهـای جنـاس در بافـت کـیم
رظامی است؛ مارند تقویت موسیقی دروری و بیروری اثـر ،ارسـنام لفظـی و مرنـایی سـلن ،التـباب ادبـی
ملاطب بهس ب درک روابط مرنایی اجزای کیم و همنشینی هنری جناس با دیگر صنایع ادبی (تکرار،
واجررایی ،تضاد و تلمیح) در یآ بیت.
کلیدواژه :جناس ،صنایع لفظی ،بیغت ،رظامی ،لیلی و مننون.
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 .1مقدّمه
علمای بیغت« ،اموری را که موجب زینت و ررایش کیم بلیغ میشود ،محسکنات
یا صنایع بدیع» (همایی )46 :4981 ،رامیدهارد؛ امکا اصوالً در گبشته بـه ترفنـدهای ادبـی
همچون علم میرگریستند و بیغیون سنکتی ،شرر را از دیدگاه علمی بررسـی میکردرـد
و میکوشیدرد ترریفی علمی و منطقی (جـامع و مـارع) از صـناعات ادبـی ارااـه کننـد و
کمتر به چگورگی کارکردهای اروا صنایع در خلـق زی ـایی و اثربلشـی سـلن توجکـه
داشتند .دربار جناس ریـز وضـع بـه همـین قـرار اسـت و بیغیـون کیسـیآ بـا وجـود
تقسیمبندیهای دقیقی که از اروا جناس (تام ،مضار  ،الحق ،مـبیکل ،خـط و )...ارااـه
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دادهارد ،بهردرت به کارکردهای هنری و زی اییشناسی رن و خیقیت و تسلکط شاعر در
استفاده از کلمات همروا با داللت مرنایی متفاوت پرداختهارد .این در حـالی اسـت کـه
جناس ،ارزش موسیقایی و زی اییرفرینی ویژهای در کیم دارد؛ زیـرا واهههـای هـمروا
ساخت یگارهای داررد؛ ولی مراری رنها گوراگون و گاهی متضـاد اسـت (سـاغرواریان،
 .)349 :4983از ایــن رظــر ،وجــود واهههــای (دال) هــمروا و متشــابه بــا تفــاوت مرــاری
(مدلول) ،خود رشارت روابط صـوری متفـاوتی در اجـزای کـیم تلقکـی میشـود (رنفـی،
 .)33 :4963بنابراین از یآ طرف ،ملاطب بیش از پـیش بـرای درک داللـت مرنـایی
سلن ،بر روابط همنشینی اجزای جمله متمرکز میشود و دررهایـت ،کشـا و اسـتن ا
مرنی ،موجب التداب ادبی وی میگردد و از سوی دیگر ،کاربرد وسیع جنـاس در شـرر
یا رثر ادبی میتوارد حاکی از تسـلکط هنرمنـد بـر زبـان و اسـتفاده از امکارـات بـالقوک رن
باشــد .همچنــین کــاربرد جنــاس بــهعنوان یکــی از ابزارهــای اینــاد موســیقی و ارــوا
قاعدهافزایی در کیم ،سلن را از رقطت صفر اطکی رساری خارج میکند و بر بار عاطفی
و رهنگین کیم میافزاید.
در میان مکاتب شرری ادبیات فارسی ،شاعران س آ ربربایناری (اَرارـی)  -سـ آ
شاعران حوز شمال غربی ایران ،یرنی منطقه اَران و ربرباینان -به صنایع بـدیع لفظـی،
بهویژه اروا جناس توجکه وافری داشتهارد .رایس این حوز ادبی ،ابوالریء گننوی بـود
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و شاعران مرروف رن ع ارتارـد از :منیرالـدین بیلقـاری ( 365ق) ،خاقـاری ( 333ق) و
رظامی ( 333ق) .رمورت کامل اشرار ایـن مکتـب را در قدـیده ،در دیـوان خاقـاری و در
مثنوی ،در رثار رظامی میتوان جست (شمیسا .)498-491 :4966 ،از میان ایـن شـاعران
ریز رظامی گننوی با توجکه به ارتلـاب قالـب مثنـوی بـرای سـرایشهای ادبـی خـویش،
بــهمراتب بــیش از دیگــر شــررای ســ آ ربرباینــاری توارســته اســت از امکارــات و
کارکردهای جناس بهره ب رد .مثنویهای پنجگارت او بهترتیب تاریخ سرایش ع ارتارـد
از :ملزناالسرار ،خسرو و شیرین ،لیلی و مننون ،هفتپیکر (هفتگن د یا بهرامرامه) و
اسکندررامه که در دو بلش شـرفرامه و اق الرامـه سـروده شـده اسـت (ترابـی:4961 ،
 .)338در این روشتار ،امکان بررسی و تحلیل همت منظومههای رظامی امکانپبیر ریست؛
بنابراین منظومت لیلی و مننون را برای تحلیل و ارزیابی برگزیدهایم.
در مقالت حاضر ،برای شناخت بهتر و جامعتر اروا جناس ،سـه ترریـا از سـه دور
ملتلا ارااه شده است ،سپس به بکـر مثالهـایی از ارـوا جناس(تـام ،خـط ،مضـار ،
الحـق ،اشـتقاق ،رــاقم و مـبیکل) پرداختـه شــده و کارکردهـای ارـوا ملتلــا رن در
منظومت لیلی و مننون تفسیر و تحلیل گردیده است.

 .2پیشینة تحقیق
تاکنون مقالههای زیادی دربار منظومت لیلی و مننون رظامی روشته شـده اسـت کـه
بیشتر حول محور رقـد و تحلیـل و مقایسـت ایـن اثـر بـا رثـار مشـابه دیگـر اسـت؛ مارنـد
مقالــههای «رقــد تحلیلــی -تط یقــی منظومــت خســرو و شــیرین و لیلــی و مننــون رظــامی
گننوی» از رضایی اَرداری« ،طرح داستاری خسرو و شیرین و لیلـی و مننـون رظـامی بـا

تأکید بر روایت شرقی» از ایرانزاده و رتشیپور« ،مقایست ورقه و گلشاه عیوقی بـا لیلـی
و مننون رظامی» از احمدرژاد و «گفتوگو در خمسـت رظـامی بـا تأکیـد بـر مثنویهـای
خسرو و شیرین و لیلی و مننون» از دودارگه .عیوه بـر ایـن مـوارد ،در مقـاالتی چـون
«شگردهای بدیع لفظی در داستانرامت بهمنیاری و ضربالمثلهای مازردراری» از رزاقـی
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و همکاران« ،بررسی ررایههای لفظی و مرنوی در مرارف بهاءوَلد» از پرورده و طحـان،
ملتدـهای سـ کی» از مرتضـایی و
ک
«رگرشی رـو بـه جنـاس در قدـاید خاقـاری بـهعنوان
حسینی ،به بررسی جناس پرداخته شده است؛ امکا در اغلب مـوارد ،رویسـندگان تنهـا بـه
بکر مثالهای متردکد اکتفا کردهارد و از تحلیل و بررسی زی اییشناسـی و کارکردهـای
موسیقایی جناس فروماردهارـد .بـا توجکـه بـه بررسـیهای ارنامشـده ،تحقیقـی بـا عنـوان
بررسی زی اییشناسی جناس در لیلی و مننون رظـامی گننـوی صـورت رگرفتـه اسـت.
اهمیت تحقیق حاضر ،از این حیث قابل توجکه است که بسامد دقیقی از اروا جنـاس در
منظومــت لیلــی و مننــون ارااــه گردیــده و ریــز تحلیــل زی اییشناســی و کارکردهــای
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موسیقیایی این ررایه بـهعنوان یکـی از ابزارهـای رهنگـین کـردن کـیم ،بررسـی شـده
است.

4

 .3تجنیس در آثار بالغی
روش تننیس در اصطیح علم بدیع ،ع ارت است از روردن دو لفـ در کـیم کـه
در ظاهر به یکدیگر همارند و در مرنی متفاوت باشند و از ررنا که بر رهنگ و موسیقی
کیم میافزاید ،باعث تأثیر بیشتر سلن در بهـن ملاطـب میشـود .رازی مرتقـد اسـت
تننیس« ،الفاظ به یکدیگر مارنده استرمال کردن است و رن چند رو باشد :تام ،راقم،
زاید ،مرککب ،مزدوج ،مطرکف و تننیس خط و همه پسندیده و مستحسن باشـد در رظـم
و رثر و رورق سلن بیفزاید و رن را دلیل فداحت و گواه اقتدار مردم شماررد بر تنسـیق
سلن؛ ولیکن به شر ررآ بسیار رگردد و برهمافتاده ر اشد و در بیتی دو لف یا چهـار
لف بیش ریاید به تقسیمی مسـتوی» (رازی .)933 :4989 ،وحیـدیان کامیـار میرویسـد:
«جنــاس یکــی از زی ــاترین ررایــههای لفظــی اســت کــه کــیم را دلنشــین میســازد.
زی اییهای جناس و جن ت هنری رن راشی از چند چیز اسـت .4 :تـداعی مرـاری دریافـت
 .4همت ارجاعات ابیات لیلی و مننون رظامی براساس تدحیح حسن وحید دستگیری است.
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همگــوری میــان دو واهه ،موســیقی گوشرــوازی اینــاد میکنــد؛  .3کشــا ابهــام
شگفتارگیز میـان دو واه متنـارس کـه در عـین یکـی بـودن ،متفـاوت هسـتند؛ یرنـی
وحدت لفظی و تفاوت مرنایی (کثرت در عـین وحـدت) شـادیرور اسـت؛  .9غرابـت
واهههای متنارس ،راشی از وجود وحـدت در عـین کثـرت ،سـ ب برجسـتگی لفظـی و
حتکــی مرنــایی رنهــا میشــود» (وحیــدیان کامیــار .)31 :4969 ،اســفندیارپور میگویــد:
جناس ،همگوری دو واهه در لف و تفاوت رنها در مرنی است .مهمتـرین خدیدـه در
جناس را میتوان بهکار بردن کلمات سلیس و شیوا و دوری کردن از کـاربرد کلمـات
مهنور و رامأروس و بیگاره از بهن دارسـت (اسـفندیارپور .)38 :4961 ،جنـاس یکـی از
زی اترین ترفندهای لفظی است که سـ ب زی ـایی کـیم میشـود .دلیـل زی ـایی جنـاس
ع ارت است از :تداعی مراری ،کشا ابهـام میـان دو واه متنـارس کـه در عـین یکـی
بودن ،متفاوت است و غرابت واهههای متنارس ،س ب برجستگی لفظی و حتکی مرنـایی
رنها میشود (رزکاقی و همکاران.)485 :4936 ،
همان طور که از تراریا باال استن ا میشود ،بیغیون سنکتی و مراصر برای جناس،
اروا ملتلفی در رظر گرفته و رن را به جنـاس تـام ،لفـ  ،خـط یـا تدـحیا ،مضـار ،
الحق ،قلب ،زااد ،اشـتقاق و غیـره تقسـیمبندی کردهارـد؛ امکـا بـه چگـورگی و کیفیـت
اثربلشی و زی اییرفرینی و خلق هنری جناس کمتـر توجـه داشـتهارد .در ادامـه ،ضـمن

اراات ترریا هریآ از اقسام جناس ،به کارکردهای زی اییشناسی رن در منظومـت لیلـی
و مننون میپردازیم.

 .0ترفند جناس در منظومة لیلی و مجنون
بررسی رماری اروا جناس در لیلی و مننون رشـان میدهـد کـه جنـاس مضـار بـا
 ،93/3جناس الحق با  ،94/9جناس مزید با  3/5درصـد بیشـترین کـاربرد و بقیـت ارـوا
جناس ،مارند تام ،تدحیا ،پسورد ،لف و مرککب ،کمتـرین میـزان اسـتفاده در منظومـت
مبکور را داررد .رمودار بسامدی رن در زیر رمده است.
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در ادامه ،ضمن ترریا هریآ از اروا جناس ،کارکردهای رنها را در بافـت مـتن
تحلیل میکنیم.
 .1-0جناس مضارع و الحق
اگر صـامتهای رغـازین ،میـاری یـا پایـاری دو واه  ،قریـبالملرج باشـند ،جنـاس
مضار و اگـر بریـدالملرج باشـند ،جنـاس الحـق اسـت .گرکـاری در ترریـا جنـاس
مضار و الحق چنین میگوید« :رن است که دو کلمـه فقـط در یـآ حـرف ملتلـا
باشند .پـس اگـر رن دو حـرف قریـبالملرج باشـد ،مضـار و اال الحـق گوینـد ،رن
حرف ،خواه اوکل یا وسط یا رخر کلمه باشـد؛ ولـی اگـر در رخـر باشـد ،رن را برضـی،
جناس مطرکف گویند» (گرکاری.)396 :4955 ،
جناس مضار :
در مثالهای زیر از ابیات منظومت لیلی و مننون ،حروف«م» و «ج»« ،د» و «ز» » « ،و
«ح»« ،ن» و «س»« ،خ» و «ح»« ،خ» و «ک» قریـــبالملرج هســـتند و جنـــاس مضـــار
میسازرد.
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خـــواهم کـــه بـــه یـــاد عشـــق مننـــون

رارـــــی ســـــلنی چـــــو دکر مکنـــــون
(رظامی)33 :4963 ،

در گــــردش روزگــــار دیــــر اســــت

کــشتش زربــر اســت و رب زیــر اســت
(همان)35 :

یوســـا کـــه ز مـــاه عرقـــد میبســـت

از حٍقـــــــد بـــــــرادران رمیرســـــــت
(همان)93 :

رن مـــی کـــه بـــه بـــزم رـــاز بلشـــد

در رزم ســــــیح و ســــــاز بلشــــــد
(همان)18 :

رن دل کــــه بــــود ز عشــــق خــــالی

ســـــییب غمـــــش بـــــررد حـــــالی
(همان)54 :

بینــــد همــــه روز خــــار بــــر خــــار

زیــــن گورــــه فتــــاده کــــار در کــــار
(همان)483 :

همان طور که از شواهد پیداست ،کلمات متنارس هریآ از ابیـات فـوق در رابطـه
با کلمات دیگر ،موجب خلق صنایع ادبی ،مارند تلمیح (یوسا ،عقد و حقد بـرادران)،
مراعاتالنظیر (رتش ،رور /ریایش و سوز) ،تضاد (بزم/رزم) و تکرار (خار و خار /کار و
کار) شده است .این امر داللت بر روابط همنشینی ریرومند بین عناصر جمیت دارد کـه
کمترین تغییری در رن میتوارد س ب خلل مرنا شود .بـر همـین اسـاس میتـوان گفـت
رظــامی ،هنرمندارــه صــنایع لفظــی را در یــآ بیــت جمــع میکنــد و بــا اتککــا بــه عندــر
موسیقیایی جناس ،رهنگ و عاطفت شرری در کیم خویش میدمد.
جناس الحق:
در ابیــات زیــر ریــز حــروف «ر» و « »« ،گ» و «ن»« ،ن» و «د»« ،م» و «گ»« ،پ» و
«خ»« ،خ» و «د» بریدالملرج هستند و جناس الحق میسازرد.
در پاکیشـــان رـــه شـــآ رـــه ری ـــی

زیـــن چـــار یکـــی رداشـــت عی ــــی
(همان)44 :
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در خـــــطک رظـــــامی ار رهـــــی گـــــام

بینــــــی عــــــدد هزارویــــــآ رــــــام
(همان)96 :

زرن رتـــش اگرچـــه پـــر ز رـــور اســـت

ایمــن بــود رن کســی کــه دور اســت
(همان)15 :

اقطـــــــــا دره ســـــــــپاه مـــــــــوران

اوررگرشــــــین پشــــــت گــــــوران
(همان)36 :

ریینـــه خـــوب و زشـــت پـــاک اســـت

ایـــن تر یـــه خارـــه زای خـــاک اســـت
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(همان)58 :
شـــــد صـــــ ح منیـــــر بـــــاز خنـــــدان

خورشـــــید رمـــــود بـــــاز درـــــدان
(همان)33 :

بـهطور کلکــی میتـوان گفــت در مثنـوی لیلــی و مننـون ،جنــاس مضـار و الحــق،
کارکردی ش یه به سنع متوازی داررـد و ضـربرهنگ ط یرـی و دلنشـینی را بـه پیکـر
شرر رظامی تزریق میکنند .گفتنی اسـت جن ـت موسـیقیایی واهههـای همسـان و هـمروا
موجب ارسنام هنری واهگان و درهمتنیدگی صـورت و مرنـای شـرر میشـود .دررـگ
خوارنده بـر سـر درک داللـت مرنـایی واهههـای قریـبالملرج ،التـباب ادبـی وی را از
کشا مرنای هریآ از واهگان متنارس فراهم مـیرورد .همچنـین همـان طـور کـه از
ابیات باال برمیرید ،تکرار واهههای قریبالملرج عـیوه بـر زی ـایی دیـداری و پیورـد
مرنایی با سایر اجزای جمله ،ارسـنام لفظـی ،مرنـوی و موسـیقیایی شـرری را پرورارـده
است؛ به این مرنی که شاعر با التزام به کـاربرد جنـاس مضـار در بیشـتر ابیـات مثنـوی
خود ،س ب ارسنام لفظی و موسیقیایی محور افقی اثر خویش شـده اسـت .ظـاهراً دلیـل
بسامد باالی جناس مضار و توجه رظامی به رن ،این است کـه شـاعر بـرای اسـتفاده از
این رو جناس ،گننینت لغات گسترده و عرصت فراختری در مقایسه بـا ارـوا دیگـر رن
در اختیار داشته و در قید کلمات خاصکی گرفتار رشده است.
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 .2-0جناس زائد
در این رو جناس ،یکی از دو واه متنارس ،حرفی از دیگری افزون دارد که ایـن
افزوره ممکن است در رغاز ،میارـه یـا پایـان دو واهه باشـد .رازی در ترریـا ایـن رـو
جناس میگویـد« :رن اسـت کـه کلمـت متنـارس از دیگـری بـه حرفـی زیـادت باشـد»
(رازی .)919 :4989،واع کاشفی در این باره میگوید« :و رن چنان است که یکـی از
متنارس ،به حرفی زیادت باشد از رن دیگر و این قسم تننیس [بر] دو رو است :یکـی
ررکه زاید در رخر کلمات بود .دوم ررکه زااد در اوکل کلمات باشـد» (واعـ کاشـفی،
 .)66 :4983به جناسهای زاادی که افزایش در حـروف رغـازین باشـد ،جنـاس مزیـد
گویند .اگر افزایش در حرف یـا حـروف میارـه باشـد ،جنـاس زااـد و اگـر افـزایش در
حرف پایاری باشد ،جناس مبیکل گویند.
مزید:
فیکاضــــــیه ابــــــر جــــــود گشــــــتن

ریحــــــان همــــــه وجــــــود گشــــــتن
(رظامی)46 :4963 ،

ره پرشــــکن اســــت ،پــــر بــــیفکن

تیــــغ اســــت قــــوی ســــپر بــــیفکن
(همان)13 :

بـــــرده ز دمـــــا دوســـــتان ررـــــج

خوشبــــــویی رن تــــــررج و رــــــاررج
(همان)33 :

چـــون ســـیکد عـــامری چنـــان دیـــد

از گریــــه گبشــــت و بــــاز خندیــــد
(همان)83 :

لیلـــی کـــه بـــه خـــوبی ریتـــی بـــود

وارگشـــــــتکش والیتـــــــی بـــــــود
(همان)64 :

بـــا لشـــکر خـــود کشـــیده شمشـــیر

افتـــــاد در رن ق یلـــــه چـــــون شـــــیر
(همان)35 :
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زااد:
چــــون گــــرد شــــود وجــــود پســــتم

هرجـــــا کـــــه روم ،تـــــو را پرســـــتم
(همان)391 :

گـــر خط ـــت تـــو دمنـــد بـــر خـــاک

زر خیـــــزد ازو بـــــهجای خاشـــــاک
(همان)93 :

مـــــــیبین و مپـــــــرس حـــــــالتم را

مـــــیکن بـــــه قضـــــا حـــــوالتم را
(همان)53 :

رنکــــــس کــــــه دم رهنــــــگ دارد

بــــه زررکــــه بمارــــد و رنــــگ دارد

سال دوازدهم ـ پاییز 0011ـ شمارة بیست و پنجم

(همان)493 :
بـــــا پیشکشـــــی ز هـــــر طرایـــــا

رورده ز روم و چـــــــین و طـــــــایا
(همان)433 :

کـــارش همـــه بوســـه و کنـــار اســـت

تو در غم کارش ،ایـن چـه کـار اسـت
(همان)438 :

مبیکل:
چــون شــاه جهــان بــه مــن کنــد بــاز

کــــاین رامــــه بــــه رــــام مــــن بپــــرداز
(همان)31 :

لیلـــی چـــو گـــل شـــکفته میرســـت

مننـــون بـــه گـــیب دیـــده میشســـت
(همان)84 :

بـــــا ســـــید عـــــامری در رن بـــــاب

گفـــــت رفـــــت رارســـــیده دریـــــاب
(همان)59 :

از دل بـــــــه هـــــــوا بلـــــــار داده

خـــــارا و قدـــــب بـــــه خـــــار داده
(همان)449:

از کوهــــت غــــم شــــکوه بگرفــــت

چـــون کـــوه گرفتـــه ،کـــوه بگرفـــت
(همان)443 :
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خیــــریش رــــه زرد بلکــــه زر بــــود

رــــی بــــود ولیــــآ ریشــــکر بــــود
(همان)489 :

وجود افزوره در رغاز ،میان یا پایان دو لف متنارس ،باعث زی ـایی ،ث ـات سـاخت
صوری جمله (بهدلیل ش اهت دو لف و همگوری و تناس ی که ملاطـب در بهـن خـود
بین این دو لف برقرار میکند) و ایناد موسیقی دلنشینی میشود و ملاطـب بـا مقایسـت
دو لف متنارس که یکی از رنها افزورهای (در رغاز ،میان یا پایان کلمه) دارد ،عـیوه
بر درک زی ایی موسـیقایی حاصـل از جنـاس ،تفـاوت و رابطـت بـین کلمـات و قـدرت
حروف در پیدایش کلمات جدید و تأثیر رنها را در زی ایی زبان درمییابـد .در مقولـت
جناس زااد ،دریافتن اختیف افزوره و تأمکل در رن باعث میشود پیـام و ایـد شـاعر بـا
قدرت اقنا بیشتری به ملاطب منتقل شود .موسیقی اینادشده ،زماری تـأثیر و وحـدت
لف و مرنا را دوچندان میکند که دو واه متنارس ،همجوار یکـدیگر باشـند کـه ایـن
امر باعث میشود ملاطب ،این اشتراک موسیقایی را بهتر دریابد .از ررنـا کـه لفـ در
خدمت مرناست ،موسیقی صنایع لفظی ،تنها بـه رهنـگ کلمـات و الفـاظ ترلکـق رـدارد.
ررچه باعث برجستگی جناس میشود ،همین تفاوت مرنایی اینادشده بهوسـیلت افـزودن
یا پس و پیش کردن واجهاست و زی ایی رن زماری برجستهتر میشود که بهطور ط یری
و به حکم مناس ت با مرنای کـیم باشـد .عـیوه بـر ایـن ،بـهکار بـردن جنـاس زااـد در
جایگاه قافیه ،خود س ب خلق صنرت ادبی دیگری به رام ارصاد و تسهیم میشود؛ یرنـی
چون مدرا اول به اتمام برسد ،ملاطب میتوارد قافیت مدرا دوم را حدس بزرد.
 .3-0جناس تام
«جناس تام ،موافقت دو لف است در اروا حروف و اعداد و هیئت و ترتیب رنهـا
و اگر هر دو لف از یآ رو از اروا کلمه باشند؛ یرنی هر دو اسم یا هر دو فرل یا هـر
دو حرف باشند ،رن را جناس مماثل میرامند ،خواه موافق باشند در ارفـراد و جمریـت و
خواه ملالا باشند در افـراد و جمریـت و اگـر ملـالا باشـند در اسـمیکت و فرلیکـت و
حرفیکت ،رن را جناس مستوفی میگویند» (مازردراری .)939 :4958 ،کزکازی در ترریا
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این صنرت میگوید« :جناس تام که هنریترین اینگوره ررایه شمرده میشود رن است
که برپایت گفت و روشت ،به یآبارگی یکسان باشد» (کزکازی.)16 :4959 ،
برخیــــــز و رقــــــاب رخ برارــــــداز

شــــاهی دو ســــه را بــــه رخ درارــــداز
(رظامی)41 :4963 ،

گـــر دســـت تـــو را کرامتـــی هســـت

رن دسترســـی بـــود رـــه زیـــن دســـت
(همان)31 :

رن میــــل کشــــیده ،میــــل بــــر میــــل

میرفـــت چـــو ریـــل ،جامـــه در ریـــل
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(همان)449 :
خـــون جگـــر از جگـــر برارگیلـــت

هـــم بـــر جگـــر از جگـــر همیریلـــت
(همان)99 :

ســـگ بـــا خرگـــوش صـــلح کـــرده

رهــــو بــــره ،شــــیرر شــــیر خــــورده
(همان)415 :

گــه روی در ایــن و گــه در رن ســود

دارو پـــس مـــرگ کـــی کنـــد ســـود
(همان)469 :

با توجکه به اینکه قالب مثنوی ،الزمت داسـتانهای طـوالری اسـت و شـاعران در ایـن
قالب برای حفـ سـیر حـواد و تـوالی علکـی و مرلـولی داسـتان سـری میکننـد اسـیر
صنرتپردازیهای افراطـی و ریزهکاریهـای لفظـی رشـورد ،رظـامی یکـی از پایـههای
هنرمندی و توارایی خود را پرداختن به این ترفندهای ادبی قرار داده و تا حدک زیـادی در
این امر توفیق یافته است .حمیـدیان مرتقـد اسـت « :همکـت او [رظـامی] بـیش از هرچیـز
مدروف بر شکل و ترکیب سلن و چگورگی بهکارگیری عناصر روساختی اسـت .بـه
ع ارت دیگر ،دقکتهای عظیم و وسواسرمیز او در جهـت ارااـت هـر فکـری و حتکـی از
مترارفترین رو به صورتهایی تـازه و بـهدور از تکـرار یـا تقلیـد اسـت» (حمیـدیان،
.)94 :4959
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یکی از برجستگیهای هنر رظامی در مقولت جناس ،جنـاس تـام اسـت .بـا توجـه بـه
بسامد جناس تام ( 493مورد) در لیلی و مننون ،بهرظر میرسد با توجکه به محدود بـودن
دایر واهگان در این رو جناس ،این شگرد لفظـی ،یکـی از مـواردی اسـت کـه شـاعر
برای رشان دادن تسلکط خود بر واهگان بر رن تأکید دارد .رکتت دیگـری کـه رشـاندهند
تردستی رظامی در مقولت جناس تام است ،تنوک  ،گوراگوری و زی ایی این صنرت است و
همین تنوک و گوراگوری جناس تام ،رشارت بهن خیق شاعر و ابتکار و رـوروری اوسـت.
شاعر با گزینش الفاظی که مرنا و مقدود وی را به شیوهای جامع دربر داشـته ،ازلحـاظ
واجی تا حـدکی بـا مدـوکتهای بلنـد ،پیورـد داررـد و بـا سـایر اجـزای کـیم تناسـب و
هماهنگی استواری برقرار کردهارد ،سلن را رراسته و بر زی ایی و اسـتحکام رن افـزوده
است .رظامی با این شیوه ،صورت و مرنا را درهم تنیده وگامی مؤثکر در تقویت موسیقی
شرر خود برداشته است.
 .0-0جناس لفظ
در این رو جناس ،دو واه متنارس ازلحاظ تلف یکسان هستند؛ امکا ازرظـر روشـتار
با هم اختیف داررد .گرکاری در این باره میگوید« :این قسـم در مقابـل جنـاس خطـی
است؛ یرنی متنارسین در خواردن ،مطابق و در روشتن ،ملالاارد؛ چنانکه دو کلمـه را
به «الا» تلف کنند و در روشتن یکی با «ی» روشته شود یا هر دو با «رون» تلفکـ شـود و
در کتابت با تنوین باشد و اصحاب بدیریات «ضاد» و «ظاء» را برای مشابهت تلفک رنها
از این ق یل دارستهارد» (گرکاری .)345 :4955 ،رناقلی میرزا میگویـد« :ایـن صـنرت
دو لف متنارسارد در خط ،ولی ملالا است یکی دیگری را در حرفی ،امکا با هـم در
لف مشابهتی داررد» (رناقلی میرزا .)445 :4983 ،وحیدیان کامیار دربار جناس لف
میگوید« :دو کلمه ازرظر لف یکسان هسـتند؛ ولـی در خـط تفـاوت داررـد .ایـن رـو
جناس بدون توجکه به خط ،در حقیقت جناس تام است؛ امکـا ازرظـر خـط بـا هـم تفـاوت
داررد و به ع ارت دیگر ،ازرظر دیداری ،جناس تـام ریسـتند» (وحیـدیان کامیـار:4969 ،
.)33
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هــر برکه کــه در مســام ارضــی اســت

او را ب ـرر خــویش طــول و عرضــی اســت
(رظامی)464 :4963 ،

ارضی در مدر اوکل بهمرنی زمینی و در مدر دوم بهمرنی پهنا است.
این رو جناس بدون توجکه به ظاهر دو واه متنارس ،همـان جنـاس تـام اسـت؛ امکـا
ازرظر خط با جناس تام تفاوت دارد .با بررسی مثنوی لیلـی و مننـون ،تنهـا یـآ مـورد
جناس لف یافت شـد .بنـابراین رمیتـوان رن را از ویژگیهـای سـ کی رظـامی بهشـمار
رورد .به رظر رگارردگان ،با توجه به تسلکطی که رظامی بر زبـان فارسـی و عربـی داشـته،
عامل اصلی پرهیز وی از بهکار بردن جناس خط ،تدـنکع و تکلکفـی اسـت کـه ایـن رـو
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جناس در عرصت سلنپردازی ایناد میکند و شاعر را از تمرکـز بـر وقـایع و جزایـات
اصلی داستانهای دامنهدار بازمیدارد.
 .2-0جناس مرکّب (آمیغی)
جناس مرککب رن است که دو پایـت جنـاس ،یکـی بسـیط و دیگـری مرککـب باشـد.
رازی در ترریا این رو جناس میگوید« :رن است کی الفاظ متنـارس یـآ کلمتـی
مفــرد باشــد و دیگــری [از دو] کلمــه ،مرککــب [ بــوب]» (رازی .)919 :4989 ،همــایی
میگوید« :رن است که یکی از دو رکن جنـاس ،بسـیط یـا در حکـم بسـیط و دیگـری
مرککب باشد» (همایی .)39 :4981 ،فشارکی در ترریا جناس مرککب گفتـه اسـت« :رن
است که دو کلمت همگون ،یکی بسیط و دیگـری مرککـب باشـد ،حـال اگـر در روشـتن
ش یه هم باشند ،مقرون (مشابه) و اگرره ،مفروق میشود» (فشارکی.)38 :4963 ،
مــــــادر کــــــه ســــــپندر یــــــار دادم

بـــــــــــــا در ســـــــــــــپندیار زادم
(رظامی)96 :4963 ،

ایـــــن قـــــوم کیـــــان ورن کیارنـــــد

برجـــــای کیـــــان رگـــــر کیارنـــــد
(همان)414 :

گفـــت ای چـــو دلـــم ســـلیم رامـــت

توقیــــــــع ســــــــیمتم ســــــــیمت
(همان)453 :
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شـــر اســـت کـــه وقـــت برگریـــزان

خورابـــــه شـــــود ز بـــــرگر ریـــــزان
(همان)346 :

در این رو جناس ،ملاطـب در رگـاه رلسـت بـا دیـدن واهههـای متنـارس تدـوکر
میکند که شاعر از صنرت تکرار استفاده کرده است؛ امکا با دقکت و تأمکل بیشتر ،تفـاوت
واهگاری و تدویرسازی حاصـل از کلمـات متنـارس را درمییابـد و همـین امـر سـ ب
التباب بیشـتر ملاطـب میشـود .حمیـدیان دربـار توصـیفات و زبـان رظـامی میگویـد:
«توصیفات رظامی در باالترین حد از تنوک و عدم تکرار است .او در توصیا ،دستکم
در هر منظومه ،دو بار از یآ مر ر گبر رمیکند و تکرار به عـین صـورت در سـلن او
راه ردارد و اگر هم ش اهتی میان برخی از ابیات و واهگان وی وجود داشته باشد ،رـه در
کمیکت ،زیاد است و ره در کیفیکت ،چشمگیر» (حمیدیان.)16 :4959 ،
روردن کلماتی که وحدت صوری بسیار زیادی با هم داررد (کلماتی کـه مرنایشـان
با اردک تغییـری دگرگـون میشـود؛ مـثیً بـا تأکیـد یـا افـزودن کسـرهای) و رزدیکـی
واجهای رنها متوالی و ضربی اسـت ،مرنـای مـوردرظر شـاعر را بهتـر بـه ملاطـب القـا
میکند و هرچه تأثیر این مورد بیشتر باشد ،لطافت و زی ایی رن محسوستر میشود .در
بررسی ارنامشده در مثنوی لیلی و مننون ،تنها پـنج مـورد جنـاس مرککـب یافـت شـد.
هرچند شاعر در این زمینه ،هنررمایی چشمگیری رداشته ،با مهارت و بهزی ایی ایـن رـو
جناس را ارااه کرده است .توجکه به موارد بکرشده ،گویای این مطلب است.
رکن دوم جناسهای بهکاررفته در اشـرار رظـامی بـهدلیل رزدیکـی و شـ اهت ظـاهری،
تداعیکنند رکن اوکل است که این موضـو  ،خـود عامـل اینـاد ارت ـا میـان اجـزای
کیم و ارسنام شرر وی شده و از این راه ،جناس ،کارکرد موسیقایی خود را ادا کـرده
است؛ زیرا ملاطب بین دو لف جنـاس ،رابطـت همگـوری و هملفظـی را مییابـد و ایـن
ش اهت و هملفظی ،باعث رهنگین شدن و غنای موسیقی کیم میشود .عیوه بـر ایـن،
در همین شواهد محدود جناس مرککب در منظومت لیلی و مننون ،توجکه شاعر به ارت ـا
مرنایی دیگر اجزای کیم ریز مشهود است .شاعر در بیت اوکل به بنمایت اسـطورهای در
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اسفندیار و در بیت سوم به خاردان کیاری شاهنامه توجکه داشـته اسـت .همچنـین در بیـت
دوم و سوم ،واجررایی حرف سین قابل توجکه است.
 .2-0جناس خط یا تصحیف
در جناس خط ،دو واهه ازلحاظ رقطهگـباری بـا هـم اخـتیف داررـد .رادویـاری در
کتاب خود ،این رو جناس را مضار میرامد و در ترریا رن میگوید« :چـون شـاعر
الفاظی بیاورد اَردر بیت به ر شتن و حروف یکسان و به خوارـدن و رقطـه و ارعـراب و بـه
عروض ملالا ،چون راررج و تاریخ و مارند این عمـل را مضـار خوارنـد» (رادویـاری،
 .)33 :4983گرکاری میگوید« :رن است که دو رکن در شکل حروف ،متکفق ،ولـی در
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رقطه ،ملتلا باشند» (گرکاری.)4955 ،
عقــــل ربلــــهپای و کــــوی تاریــــآ

ورنگـــاه رهـــی چـــو مـــوی باریـــآ
(رظامی)3 :4963 ،

پیــــری رــــه کــــه در میارــــه افتــــد

تیــــری رــــه کــــه در رشــــاره افتــــد
(همان)496 :

هـــر یـــاد کـــه بـــود ،رفـــت بـــر بـــاد

جـــــز فرمشـــــیم رمارـــــد بـــــر یـــــاد
(همان)486 :

ایــن چــوب کــه عــود بیشــت توســت

مشـــکن کـــه هـــیک تیشـــت توســـت
(همان)453 :

شــــد شــــوی وی از دریــــغ و تیمــــار

دور از رخ رن عــــــــروس ،بیمــــــــار
(همان)419 :

خــوردی کــه خــورد گــوزن یــا شــیر

ایشــــان خاینــــد و مــــن شــــوم ســــیر
(همان)391 :

در مثنوی لیلی و مننون ،جناس خط ریز کارکردی ش یه سنع متوازی دارد و تا
حدکی همان توان موسیقایی جناس مضار و الحق را داراست و حتکی بهعلکت تفاوت
در رقطهدار یا بیرقطه بودن کلمات یا باال و پایین بودن رقا و زی ایی بدری-دیداری
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در بسیاری از موارد ،کارکردی همارند جناس مضار و الحق (ازلحاظ موسیقیایی)
می یابد .هرچند پیشینیان ،داشتن رقطه را یکی از ضراهای خط فارسی میدارند ،با
توجکه به کارکرد جناس خط (تفاوت مرنایی و زی ایی دیداری اینادشده از طریق
ط
رقا ) بهرظر میرسد این موضو رهتنها ضرا ریست ،بلکه میتوارد از محسکنات خ ک
فارسی به شمار رید .واهههایی که وحدت صوری و روایی داررد ،ضربرهنگ کیم
و پیورد لف و مرنا را استحکام میبلشند؛ بهویژه هنگامی که دو واهه ،مناور و مقابل
یکدیگر و در یآ مدرا باشند ،این پیورد دوچندان میشود.
 .4-0جناس ناقص یا مُحَرّف (جناس اختالف مصوّت کوتاه)
در جناس راقم ،دو واهه ازلحاظ حروف با هم اختیف داررد .وطوا در ترریـا
این رو جناس میگوید« :این همچو تننـیس تـام اسـت در اتفـاق حـروف ،ولکـن بـه
حرکت ملتلا باشند» (وطوا  .)8 :4983 ،رنـاقلی میـرزا ریـز میگویـد« :رن اسـت
که اتفاق در حروف داشته باشند؛ ولی در حرکات ملتلـا» (رنـاقلی میـرزا:4983 ،
 .)83تنلیل دربار جناس رـاقم گفتـه اسـت« :هرگـاه دو رکـن جنـاس در حرفهـا و
شمارهها و رو و ترتیب رنها متکحد باشند و فقـط در حرکـات بـا هـم اخـتیف داشـته
باشند ،جناس محرکف خواهـد بـود» ( تنلیـل .)33-34 :4954 ،ال تـه شمیسـا تفـاوت در
بیش از یآ حرکت را ریز ملحق به جناس میدارد.
هــــــم مُهــــــر مؤ کیــــــدی رــــــدارد

تـــــــا مرهـــــــر محمکـــــــدی رـــــــدارد
(رظامی)49 :4963 ،

از چاشــــــــــنی دَم َســــــــــحَرخیز

رســــحری دگــــر از ســــلن بَرارگیــــز
(همان)33 :

ســـــیکاره رســـــمان مُلـــــآ اســـــت

جسم مَلَـآ اسـت و جـان ملـآ اسـت
(همان)91 :

او را پــــــــــدر از بزرگــــــــــواری

میداشـــــت چــــــو دُر دَر اســــــتواری
(همان)434 :
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رن مَـــرد کـــزین حدـــار جـــان بـــرد

رن مُـــــرد رـــــه ایـــــن در رن مُـــــرد
(همان)419:

در زبان فارسی ،سه مدوکت کوتاه (فتحه ،کسره و ضمکه) در تلفک حضور داررد؛ امکا
در سطح روشتاری غال اً حـبف میشـورد .بـهکار بـردن دو لفـ کـه ازلحـاظ دیـداری
(روشتار) یکی هستند ،ولی در خوارش و پیورـد رحـوی بـا سـایر اجـزای کـیم ،تفـاوت
رنها با حرکات مشلکم میشود ،در لبکت بهنی و روحی ملاطب بسـیار مـؤثکر اسـت.
این موضو در زی ایی هرچه بیشتر ابیات ،تلطیـا احسـاس ملاطـب و ترغیـب وی بـه
خواردن اشـرار سـهم زیـادی دارد .دریـافتن دو لفـ کـه وحـدت صـوری داررـد و در
سال دوازدهم ـ پاییز 0011ـ شمارة بیست و پنجم

حرکت ملتلاارد ،مهارت و رمادگی فکری باالیی میطل ـد و ایـن یکـی از مـواردی
است که رظامی بهخوبی از عهد رن بررمده است .ضمناً این رـو جنـاس مارنـد جنـاس
تام در حکم مرمکایی است که شاعر در جایجای سرود خویش بـرای مشـارکت دادن
خوارنده در خلق دوبار متن (هنگام خوارش) از رن بهره میبرد.
 .4-0جناس اشتقاق (جناس کلمات همخانواده یا جناس ریشه)
«اشتقاق ،روردن واهههایی اسـت در سـلن کـه حـروف رنهـا متنـارس و از یـآ
ریشه مشتق شده باشـند» (وحیـدیان کامیـار .)99 :4969 ،شمیسـا در اینبـاره میگویـد:
روردن کلماتی از یآ خارواده را جناس اشتقاق میگوینـد و بـر دو رـو اسـت :الـا.
جناس پسورد :یکی از کلمات متنارس رس ت بـه دیگـری سـه واک یـا بیشـتر در رخـر
اضافه دارد و رن واکهای اضافی در حکم پسورد یا ش هپسورد هسـتند .بـه ایـن جنـاس
میتوان جناس مبیکل ریز گفت؛ امکا چون ترداد واکهای اضافی از دو بیشتر اسـت و در
ارت ا دو لف  ،مرنا هم دخالت دارد ،شاید بهتر باشد بهجای جناس مبیکل ،از ایـن اسـم
استفاده کنیم .ب .جناس ریشه :دو واهه حـداقل در دو یـا سـه صـامت و یـآ مدـوکت
(کوتاه یا بلند) مشترکارد (شمیسا.)89-33 :4968 ،
اشتقاق:
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صــــدکیق بــــه صــــدق پیشــــوا بــــود

فـــاروق بـــه فـــرق هـــم جـــدا بـــود
(رظامی)49 :4963 ،

ای رقـــــش تـــــو مرـــــرج مرـــــاری

مرــــــراج تــــــو ررــــــل رســــــماری
(همان)44 :

در رســــــخ عطــــــارد از حروفــــــت

منســـــوخ شـــــد ریـــــت وقوفـــــت
(همان)43 :

گیــــرم کــــه رــــداری رن صــــ وری

کـــز دوســـت کنـــی بـــه صـــ ر دوری
(همان)58 :

بردرـــــد بـــــه تحفـــــهها در رفـــــاق

زرن غُنیـــــه غَنـــــی شـــــدرد عشـــــاق
(همان)64 :

همخوابـــــت عشـــــق و همســـــر رـــــاز

هـــــم خـــــازن و هـــــم خزینـــــهپرداز
(همان)64 :

ای مقدـــــــد همکـــــــت بلنـــــــدان

مقدـــــــــــــود دل ریازمنـــــــــــــدان
(همان)9 :

زی ایی این رو جناس ،بیشتر در اشتراک و تقـدیم و تـأخیر واجـی و ضـربرهنگ
رزدیآ بین دو لفـ متنـارس اسـت .هنگـامی کـه ملاطـب بـه دومـین واه متنـارس
میرسد ،هنوز رهنگ رلستین واه متنارس در خـاطرش طنینارـداز اسـت و بهـن وی
در یآ رن بهدلیل وحدت مرجع دو واهه ،توهکم همگوری و تکرار میکند؛ امکـا پـس از
لحظهای درمییابد این دو واهه اگرچـه ازلحـاظ لفـ شـ اهت زیـادی داررـد ،ازلحـاظ
مرنایی متفاوتارد و کشا همین دقیقه است که باعث لبکت روحی ملاطـب میشـود.
با توجکه به اینکه موسیقی و وحدت مرجع دو واهه موجب تقویت مرنا میشـود و مرـاری
دور از هم را به یکـدیگر رزدیـآ میکنـد ،بـهرظر میرسـد در برخـی مـوارد ،اسـتفاد
رظامی از جناس اشتقاق (اقتضـاب) در اواخـر مدـر و جایگـاه قافیـه،گامی در جهـت
افزایش رهنگ کیم و تقویت موسیقی است؛ گویا شـاعر بـا ارااـت کلمـات متنـارس و

 24ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واهههایی که اشتراک واجی و لفظی رزدیکی داررد ،مقاصدی چون تأکیـد ،واجررایـی
و زمینهسازی برای خلـق ررایـههای متنـوک تر داشـته اسـت .در برضـی مـوارد ،شـاعر بـا
استفاده از جناس اشتقاق و اقتضـاب ،خـم موسـیقی را در اشـرار خـود ج ـران کـرده و
باعث تقویت ساختار شرری خود شده است .با توجکه بـه اینکـه رظـامی ارـوا جنـاس را
بهصورت ط یری و با مهارت در شرر خود بهکار بـرده ،ایـن صـنرت در شـرر وی رقـش
واجررایی (رغمت حروف) را ریز بهعهده گرفته است؛ چـون شـاعر ،از واهگـاری اسـتفاده
میکند که همه یا بیشتر واکهای رن با هم مشـترکارد؛ امکـا مفـاهیم گورـاگون داررـد.
رکتهای حااز اهمیت درباب جناس اشتقاق ،کاربرد واهگان عربـی در روابـط همنشـینی
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عناصر جمیت است؛ زیرا جناس اشتقاق ،ملدوص زبان عربـی اسـت کـه کلمـات از
ریشت فَرَل مشتق میشورد؛ بنابراین ،بهکار بردن واهههای همریشت عربی ،ضـمن افـزودن
موسیقی کیم ،کمترین خللی به داللتهای مرنای سلن وارد رکردهارد.
پسورد:
از دلــــداری کــــه قــــیس دیــــدش

دل داد و بــــــه مهــــــر دل خریــــــدش
(همان)31 :

صـــلح رمـــد ،دوربـــاش در چنـــگ

تــــا از دو گــــروه دور شــــد جنــــگ
(همان)499 :

گـــل تـــا رشکســـت عهـــد گلـــزار

رشکســـــت زمارـــــه در دلـــــش خـــــار
(همان)499 :

یــــارم تــــو بُــــدی و یــــاورم تــــو

ریـــــــــــــروی دل دالورم تـــــــــــــو
(همان)411 :

گمــــــراه و ســــــلن ز رهنمــــــایی

در ده رــــــــــه و الف دهلــــــــــدایی
(همان)68 :

ورورد بــــــرون ز خــــــز و دی ــــــا

تنجامــــــــهای از خزینــــــــه زی ــــــــا
(همان)344 :
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زی ـایی ایــن رــو جنـاس وقتــی درک میشــود کـه واههای پســورددار پــس از واه
متنارس بدون پسورد بکر شود .اینناست که ملاطب بـا دیـدن پسـورد افزورـه بـه واه
متنارسر دوم ،تفاوت مرنایی و موسیقی حاصل از افزودن پسورد را مییابد .شایان بکـر
است هرچه دو واهه به هم رزدیـآتر باشـند ،موسـیقی حاصـل از مناورتشـان ،رمـود و
برجستگی بیشتری دارد.
 .4-0اقتضاب (جناس اختالف مصوّت بلند)
کلمات متنارس ازحیث مدوکت بلند با هم فرق داررد .این رو  ،موسیقاییترین رو
جنــاس اشــتقاق اســت (شمیســا .)35 :4968 ،همچنــین وحیــدیان اعتقــاد دارد کــه ایــن
جناس ...وقتی زی است که بدیع باشد و درک رابطت دو واهه ،ریازمند تأمکل و دقکت باشد
(وحیدیان کامیار.)99 :4969 ،
زرن جــام کــه جــم بــه خــود ر لشــید

روزی ر ــــود کــــه صــــد ر لشــــید
(رظامی)99 :4963 ،

تـــا هرچـــه رســـد ز رـــیش رن رـــوش

دارم بــــه فریضــــه تــــن فرامــــوش
(همان)19 :

ای پـــــای فتـــــادهام ،چـــــه تـــــدبیر

ای دوســـت ،بیـــا و دســـت مـــن گیـــر
(همان)85 :

گفتــا :چــه کســی ز مــن چــه خــواهی

ای مـــن رهـــی تـــو ،از چـــه راهـــی
(همان)499 :

جناس اقتضاب یا ش هاشتقاق ریز گبشته از تأثیر موسیقایی بر کیم ،بیشتر بر مهـارت
شاعر در بازی با کلمات و مشارکت خوارنده در بازی که رویسنده برای او تر یـه کـرده
است ،داللت دارد.
 .4 -0جناس قلب یا مقلوب
جناس قلب رن است که دو پایت متنارس در ترتیب حروف ،با هم اختیف داررد و
بر دو رو است :قلب برض و قلـب کـل .در قلـب برـض ،دو پایـت متنـارس در ترتیـب
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حروف اختیف داررد؛ امکا در قلب کل ،حروف تشکیلدهند یکی از دو پایـه ،عکـس
و باهگورت واه دیگر است .رادویاری در ترریا ایـن رـو جنـاس میگویـد« :مغلـوب،
باشگوره بود و چون شاعر لفظی را ارـدر شـرر باشـگوره بیـاورد ،رن را از جملـت بیغـت
داررد و این عمل به دو قسم است :یآ قسم که قلب بر برضی حروف افتد؛ چون شاعر
و عاشر و دیگر قسم رن است کـه بـه همـت کلمـه افتـد؛ چـون دررَم و مُـرد» (رادویـاری،
 .)48 :4983حسامالرلما ریز میگوید« :اگر دو لف در ترتیب حـروف ،ملتلـا باشـند،
جناس قلب است» (رق اولی.)343 :4959 ،
قلب برض:
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میخوارــــد رشــــیدی از ســــر هــــوش

کــان کــس کــه شــنید مارــد بــی همــش
(رظامی)33 :4963 ،

بــر هرچــه دهــیش اگــر رنــات اســت

ثابــــت ر ــــود کــــه بیث ــــات اســــت
(همان)498 :

از یـــــآ طـــــرفم غـــــم غری ـــــان

وز ســـــوی دگـــــر غـــــم رقی ـــــان
(همان)484 :

ورن کـــز ره تـــو رمـــد چـــو خرگـــور

مـــرده بـــه خـــر روررـــدش از گـــور
(همان)483 :

قلب کل:
بــا اینکــه ســلن بــه لطــا رب اســت

کــم گفــتن هــر ســلن صــواب اســت
(همان)14 :

چــــون رب ز روی جــــان رــــوازی

بــــــا جملــــــت ررگهــــــا بســــــازی
(همان)13 :

وارگــــه مــــژه را پــــر رب کــــردی

بـــــا بـــــاد صـــــ ا خطـــــاب کـــــردی
(همان)36 :
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گـــر رب شـــوی بـــه جـــان رـــوازی

بـــــا رتـــــش مـــــن شـــــ ی رســـــازی
(همان)439 :

یکـــی از شـــیوههای رفـــرینش هنـــری ،جابـــهجایی و تقـــدیم و تـــأخیر واجهـــای

تشکیلدهند کلمات است؛ امکا این شگرد و بازی با شکل روشـتاری واهههـا در لیلـی و
مننون رظامی ،رمـود برجسـتهای رـدارد .در بررسـی منظومـت شـاعر ،چهـار مـورد قلـب
جزء(با مسامحه) و پنج مورد قلب کل (کـه چهـار مـورد از تکـرار کلمـت رب و حـرف
اضافت با تشکیل شده است) یافت شد که حتکی در همین موارد ارـدک ،تنـوک و ابـداعی
دیده رمیشود .در مدادیق یافتشده از قلب برض ،گاه شاعر بـا تلفیـق جنـاس قلـب و
لف (غری ان /رقی ان) این رو جناس را خلق کـرده اسـت .بـهرظر میرسـد بـا توجکـه بـه
دشواری این ترفند که الزمت تیش بهنـی ،رشـنایی بـا گننینـت لغـات فـراوان و صـرف
وقت زیاد است ،شاعر تمایل رداشته همچون جناس مرککـب و لفـ  ،خـود را اسـیر ایـن
ترفند کند.

نتیجهگیری
روش تننیس در اصطیح ع ارت است از روردن دو لف در کیم که در ظـاهر بـه
یکدیگر همارند و در مرنی متفاوت باشـند و از ررنـا کـه بـر رهنـگ و موسـیقی کـیم
میافزاید ،باعث تأثیر بیشتر سلن در بهن ملاطب میشـود .رظـامی گننـوی ،یکـی از
شاعران مشهور قرن ششم است که در قالب مثنـوی ط عرزمـایی کـرده اسـت .در شـرر
رظامی ،مراری ررگاررگ و دالویز دَرهم رمیلته است و رقکـت احسـاس ،لطـا و غنـای
خاص و تدـاویر زی ـا در شـرر او مـوج میزرـد .شـرر رظـامی ازلحـاظ صـنایع و بـدایع
گوراگون ،از عالیترین رمورههاست .با بررسی ایـن اثـر کـه درمنمـو  4381مـورد از
اروا جناس داشت ،به این رتینه رسیدیم کـه بـا توجکـه بـه قالـب مثنـوی کـه هـر بیـت،
قافیهای جداگاره دارد ،بهترین عرصه برای هنررمایی شـاعر در جنـاس مضـار و الحـق
است .جناس مضـار بـا  593مـورد و فراوارـی  93/3و جنـاس الحـق بـا فراوارـی 94/9
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درصد ،بیشترین بسامد را در بین اروا جناس داررد .پس از رن ،جناس مزید با فراوارـی
 ،3/5تام با فراوارـی  ،3/3مـبیکل بـا فراوارـی  ،9/6پسـورد بـا فراوارـی  ،9/6تدـحیا بـا
فراواری  ،9/5زااد بـا فراوارـی  ،3/1اقتضـاب بـا فراوارـی  ،4/3اشـتقاق بـا فراوارـی ،4/4
محرکف با فراواری  ،9/3قلب با فراوارـی  ،9/3مرککـب بـا فراوارـی  9/9و جنـاس لفـ بـا
فراواری  9/4درصد ،بهترتیب بسامد بیشتری داررد .رظـامی بـا اسـتفاد بـهجا و هنـری از
اروا جناس ،جوشش و غلیاری را که در وجود خود دارد ،بـه خوارنـده منتقـل میکنـد.
تسلکط وی بر زبان و واهگان و باریآبینی او در پیورد الفاظ و کلمات و بهرهوری بهینـه
و درست از اروا جنـاس ،باعـث تقویـت موسـیقی درورـی و بیرورـی شـرر وی شـده و
سال دوازدهم ـ پاییز 0011ـ شمارة بیست و پنجم

صورت و مرنای رن را درهم تنیده است .از مهمترین رقشهای جنـاس در ایـن منظومـه
که از بررسی دقیق روعی و بسامدی رن برمیرید ،میتوان به این موارد اشاره کرد:
الا .در برضی از موارد ،شاعر با استفاده از جناس اشتقاق و اقتضاب ،خم موسـیقی
را در اشرار خود ج ران کرده و باعـث تقویـت سـاختار شـرری خـود شـده اسـت .ایـن
صنرت در شرر وی رقش واجررایی (رغمت حروف) را ریـز بهعهـده گرفتـه اسـت؛ چـون
شاعر ،واهگاری را بهکار میبرد که همه یا بیشتر واکهـای رن بـا هـم مشـترکارد؛ امکـا
مفاهیم رن گوراگون است.
ب .او با استفاد هنرمنداره از جنـاس تـام و جنـاس خـط و تـیش در جهـت همشـکل
کردن حروف ،باعث سیست و خوشرهنگی کیم و تقویت و اعتیی موسـیقی شـده
است.
ج .رکن دوم جناسهای بهکاررفته در اشرار رظامی بهعلکت رزدیکی و شـ اهت ظـاهری،
تداعیکنند رکن اوکل است که ایـن خـود ،عامـل اینـاد ارت ـا میـان اجـزای کـیم و
ارسنام شرر وی شده و از این راه ،جناس ،کارکرد موسیقیایی خود را ادا کـرده اسـت؛
چون ملاطب بین دو لف جناس ،رابطت همگوری و هملفظـی مییابـد و ایـن شـ اهت و
هملفظی باعث رهنگین شدن و غنای موسیقی کیم میشود.
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د .رظامی با توجکه به موزون بودن اشرار و تأثیر رن بر بوق ملاطب ،با اسـتفاده از ارـوا
جناس ،این ترفند را در خدمت غنای موسیقی شرر خویش گرفته کـه ایـن موضـو بـر
مضامین شاعراره و عاطفی شرر وی تـأثیر گباشـته اسـت .میتـوان گفـت علکـت بسـامد
باالی جناس مضار ( 93/3درصد) و توجکه رظامی بـه رن ،ایـن اسـت کـه شـاعر بـرای
استفاده از این رو جناس ،گننینت لغات گسترده و عرصت فراختری در مقایسه بـا ارـوا
دیگر در اختیار داشته و در قید کلمات خاصکی گرفتار رشده اسـت؛ امکـا جنـاس لفـ بـا
فراواری  9/4درصـد ،کمتـرین بسـامد را دارد؛ بنـابراین رمیتـوان رن را از ویژگیهـای
س کی رظامی به شمار رورد .به رظر رگارردگان با توجکه به تسـلکطی کـه رظـامی بـر زبـان
فارسی و عربی داشته ،عامل اصلی پرهیز وی از بهکار بردن جناس خط ،تدنکع و تکلکفی
است که این رو جناس در عرصت سلنپردازی ایناد میکند و شـاعر را از تمرکـز بـر
وقایع و جزایات اصلی داستانهای دامنهدار بازمیدارد.
ضمایم
جناس تام:
صفحات

مورد

،63 ،66 ،68 ،63 ،69 ،54 ،59 ،89 ،84 ،89 ،13 ،11 ،98 ،33 ،36 ،33 ،34 ،43 ،48 ،43 ،44
493

،436 ،439 ،416 ،413 ،495 ،493 ،435 ،433 ،443 ،446 ،443 ،496،449 ،493 ،491 ،36 ،34
،433 ،431 ،433 ،463،434 ،466 ،463 ،461 ،469 ،454،464 ،459 ،486 ،483 ،481 ،433
393 ،393 ،391 ،394 ،339 ،333 ،334 ،343 ،341 ،343 ،349 ،399 ،394 ،436 ،435

جناس مضار :
مورد

صفحات

593

همت صفحات

جناس الحق:
مورد

صفحات

841

همت صفحات
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جناس خط (تدحیا):
صفحات

مورد

،63 ،56 ،59 ،85 ،83 ،33 ،34 ،13 ،11 ،13 ،98 ،91 ،94 ،36 ،43 ،46 ،45 ،48 ،43 ،49 ،5

59

،411 ،413 ،498 ،493 ،435 ،438 ،433 ،439 ،445 ،444 ،449 ،495 ،493 ،493 ،33 ،34
،433 ،436 ،438 ،463 ،466 ،463 ،463 ،458 ،451 ،459 ،453 ،481 ،484 ،434 ،418
399 ،333 ،343 ،341 ،393 ،395 ،394

جناس راقم یا محرکف (مدوکت کوتاه):
صفحات

مورد
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393 ،434 ،439 ،436 ،431 ،55 ،93 ،35

46

جناس اشتقاق (اقتضاب):
مورد

صفحات

33

،345 ،463 ،456 ،454 ،483 ،413 ،493 ،34 ،53 ،54 ،38 ،15 ،18 ،91 ،31
396 ،393 ،336

جناس اشتقاق (ریشه):
صفحات

مورد

393 ،435 ،438 ،434 ،461 ،439 ،494 ،498 ،33 ،43

33

جناس پسورد:
صفحات

مورد

،441 ،444 ،496 ،491 ،499 ،31 ،65 ،69 ،63 ،53 ،53 ،51 ،54 ،59 ،85 ،38 ،33 ،33

51

،436 ،433 ،463 ،465 ،453 ،486 ،435 ،433 ،431 ،413 ،419 ،499 ،494 ،433 ،443
396 ،398 ،399 ،393 ،336 ،338 ،348 ،343 ،341 ،343 ،393 ،391 ،399

جناس زااد (مزید ،زااد ،مبیکل)
جناس مزید:
مورد

صفحات
،38 ،31 ،39 ،34 ،18 ،13 ،19 ،13 ،91 ،99 ،94 ،99 ،33 ،36 ،35 ،38 ،34 ،43 ،45 ،5 ،8 ،3 ،9
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،39 ،65 ،68 ،63 ،61 ،69 ،64 ،53 ،56 ،55 ،58 ،51 ،59 ،53 ،54 ،59 ،83 ،85 ،83 ،33 ،36 ،35
،431 ،439 ،433 ،439 ،446 ،445 ،448 ،441 ،443 ،449 ،493 ،498 ،499 ،499 ،33 ،38 ،31
،413 ،416 ،415 ،418 ،413 ،411 ،413 ،493 ،496 ،493 ،491 ،499 ،433،493 ،438 ،433

51

،453 ،454 ،459 ،483 ،486 ،483 ،489 ،436 ،435 ،438 ،433 ،431 ،439 ،433 ،434 ،439
،393 ،399 ،393 ،399 ،436 ،435 ،439 ،465 ،468 ،461 ،469 ،464 ،469 ،456 ،455 ،453
319 ،393 ،393 ،335 ،339 ،346 ،343 ،341 ،349 ،398

جناس زااد:
صفحات

مورد

،499 ،435 ،431 ،443 ،495 ،498 ،493 ،499 ،33 ،31 ،69 ،58 ،88 ،16 ،19 ،49 ،8 ،1
15

،333 ،393 ،438 ،434 ،461 ،453 ،451 ،483 ،486 ،483 ،431 ،433 ،413 ،416 ،493
338

جناس مبیکل:
صفحات

مورد

،444 ،494 ،31 ،63 ،61 ،53 ،51 ،59 ،83 ،83 ،31 ،33 ،39 ،13 ،19 ،91 ،99 ،49 ،44 ،9
51

،459 ،453 ،483 ،481 ،489 ،435 ،438 ،433 ،431 ،439 ،433 ،413 ،436 ،448 ،443
،339 ،339 ،348 ،341 ،398 ،394 ،436 ،435 ،433 ،434 ،463 ،466 ،465 ،463 ،453،463
319 ،393 ،336 ،338
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