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تسنيمی

چکیده
زبان در فرایند ادبی شدن ،از شکل متداول خود فاصله میگيرد و عناصر زبانی در کاربردي هنري،
فراتر از نوع قراردادي در متن حضور مییابند .در آثار برجستة ادبی ميان محتوا و نحوة کاربرد
واحدهاي زبانی در الیههاي مختلف ،پيوند خاصّی وجود دارد .هفتپيکر نيز از آثار کمنظيري است
که نظامی در سرودن آن ،در سطوح مختلف از ظرفيتهاي زبانی متنوّعی براي تقویت محتوا بهره
میبرد و نوعی تشخّص سبکی را در این اثر ایجاد میکند .اثر ادبی متشکّل از الیههاي درهمتنيده
است؛ از این رو تحليل متن هفتپيکر با رویکرد سبکشناسی الیهاي شيوهاي مناسب براي کشف
ظرفيتهاي زبانی و کارکرد هنري واحدهاي زبانی است .در تحليل الیهاي ،نقش هر الیه در توليد و
انتقال پيام مشخّص میشود .در ميان الیههاي زبانی ،الیة آوایی بهعنوان مقدّمهاي براي تحليل زبان به
شمار میرود؛ زیرا آوا نخستين نشانة محسوس زبان است .در کالم نظامی ،مؤلّفههاي قابل بررسی در
موسيقی بيرونی ،درونی ،معنوي و کناري عالوه بر نقشی که در افزایش موسيقی دارند ،در پيوند با معنا
کارکردي هنري یافتهاند؛ به گونهاي که کوچکترین واحدهاي زبانی نيز نقش قابل تأمّلی در توليد و
انتقال پيام اثر دارند .در موسيقی بيرونی ،ظرفيتهاي وزنی سبب همخوانی موسيقی حاکم بر فضاهاي
مختلف متن با محتوا و القاي معنا میشود .در موسيقی کناري ،گزینش هدفمند قافيه و ردیف و
آهنگ حاصل از آنها سبب ایجاد داللتمندي ،توليد و انتقال مفهوم از سطح آوا به محتوا میگردد.
شگردهاي ادبی در موسيقی درونی مانند یک رمزگان ادراکی کاربرد مییابند که تعمّق بيشتر مخاطب
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را در پی دارد و از سویی ،نوعی داللتمندي فرامتنی ایجاد میکند .پيوند موسيقی معنوي با محتوا و
ایجاد معانی حاشيهاي ،از شيوههاي نوبنيانی است که نوعی تشخّص سبکی به کالم نظامی بخشيده
است.
کلیدواژه :الیهآوایی ،معنا ،هفتپيکر

 .1مقدّمه
ابراهيم استاجی و همکاران -سال سیزدهم ـ تابستان 1401ـ شمارة بیستوهشتم

زبان ،نظام پيچيدهاي است که کار اصلی آن ایجاد ارتباط و انتقال پيام است .گفتار
و نوشتار بهعنوان نمودهایی از زبان ،گستردهترین و تأثيرگذارترین رفتار ارتباطی ميان
انسانها به شمار میروند .کاربرد هنري این نمودها بر قدرت تأثيرگذاري و القاي
مفاهيم میافزاید .آثار ادبی ،شکل هنريشدة زبان هستند که سبب برانگيختن
احساسات و عواطف و تغيير نگرش در مخاطب میشوند .به بيان دیگر ،ادبيات از
مهمترین نمودهاي هنر در عرصة تجلّی اندیشه و عواطف بشري است و پدیدآورندة
اثر ادبی ،هنرمندي است که میکوشد به کمک هنر ،اندیشه یا احساس خود را در
قالب کالمی هنري به مخاطب انتقال دهد .آثار برجسته و برتر ادبی ،فراخور استعداد
آفرینندة اثر و تسلّط او بر زبان ،ویژگیهایی مییابند که از دیگر آثار متمایز میشوند.
هفتپيکر از آثار برجستة ادب فارسی است که محتوا نتيجة عوامل مختلفی است که به
یکدیگر وابسته و درهم تنيدهاند (لطيفنژاد .)24 :1396 ،پيوند هنري ظرایف زبان و
معنا در الیههاي مختلف زبانی ،از بارزترین شاخصههاي آن است.
 .1-1بیان مسئله
نظامی در آفرینش بخشهاي مختلف هفتپيکر میکوشد فراخور محتوا از
امکانات زبانی مناسب استفادهکند .او در الیههاي مختلف زبان به گونهاي از تمهيدات
و شگردهاي زبانی و ادبی بهره میبرد که عناصر زبانی در هر الیه در توليد معناي
مورد نظر ،کارکرد خاصّی مییابند و نقش مهمّی در زمينة توليد معنا ،تصویرآفرینی،
تقویت زبان ،انتقال و القاي بهت مفاهيم ایفا میکنند .عوامل تشکيلدهندة متن و شکل
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آوایی و صوري زبان صرفاً ظرفی براي حمل معنا نيست ،بلکه خود واجد معنا بوده،
آنچه پيام اثر را تشکيل میدهد معناي صورت و محتواست (قاسمی.)165 :1397 ،
گزینش و نحوة کاربرد واحدهاي زبانی ،تنش در عناصر زبان و ایجاد داللتمندي،
حرکت دوسویة سطح بيان و محتوا ،پيوند درونی الیههاي زبان و تناسب شاخصههاي
صوري با محتوا ،از شگردهاي زبانی است که سبب نوعی پيوند هنري ميان زبان و معنا
در الیههاي مختلف میشود و زمينة اعتالي هفتپيکر را فراهم میکند .از آنجا که اثر
ادبی متشکّل از الیههاي درهم تنيده است ،تحليل الیهاي هفتپيکر« ،کشف و تفسير
پيوند مشخّصههاي صوري متن با محتواي آن را آسانتر میسازد» (فتوحی:1395 ،
 .)237در این جستار سعی بر آن است با تحليل الیة آوایی در هفتپيکر ،نحوة پيوند و
همسویی عناصر آوایی و زبانی با محتوا و نقش آن در انسجام زبان ،توليد ،القا و انتقال
مفاهيم ،کشف و بازنمایی شود .دربارة ضرورت تحقيق نيز باید گفت ارزیابی الیهاي
زبان به منظور کشف ظرایف پيوند هنري زبان و معنا ،مبحثی است که مغفول مانده
است .روش تحقيق در این پژوهش روش دادهبنياد است که بهصورت توصيفی -
تحليلی و روش استقرایی با استناد به منابع کتابخانهاي فراهم آمده است .هدف کلّی
تحقيق ،کشف ظرافتهاي پيوند هنري زبان و معنا در الیة آوایی هفتپيکر است.
 .1-2پیشینة تحقیق
با بررسیهاي بهعملآمده دربارة این موضوع ،هيچ اثري در قالب مقاله ،کتاب و
پایاننامه دیده نشد؛ از این رو به بعضی از آثار که مرتبط یا نزدیک به موضوع هستند
اشاره میشود .حسين علینقی و ناصر محسنینيا ( )1399در مقالة «سبکشناسی الیة
آوایی اشعار کمالالدین اسماعيل و اثير اومانی براساس سبکشناسی الیهاي» به این
نتيجه رسيدهاند که هر دو شاعر در الیة آوایی اشعاري که سرودهاند ،به ردیف و
قافيهپردازي ،روانی وزن و استفاده از انواع آرایههاي لفظی توجّه خاصی داشتهاند که
نتيجة آن ،سبک فردي است .در مقالة «سبکشناسی الیة اشعار انقالبی و مذهبی طاهره
صفّارزاده (الیة آوایی و واژگانی)» از محمّدرضا صرفی و مژگان ونارجی (،)1394
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شعر صفارزاده بستري براي شناسایی مؤلّفههاي سبک شعر معاصر معرّفی شده است.
توجّه به موسيقی درونی ،برجستهسازي مفاهيم و مضامين ،استفاده از واژگان نشاندار،
روانی و سادگی هوشمندانه ،استفادة هنرمندانه و هدفمند از عناصر زبانی و ادبی و
تصویرسازي مخيّل و عاطفی ،از ویژگیهاي بارز سبکی شعر او به شمار میرود.
کتابهایی مانند سبکشناسی محمود فتوحی رودمعجنی ( )1395که راهنمایی
ابراهيم استاجی و همکاران -سال سیزدهم ـ تابستان 1401ـ شمارة بیستوهشتم

براي چگونگی بررسی الیهاي زبان است و مقاالتی که به بررسی الیة آوایی در آثار
مختلف پرداختهاند ،از آثاري هستند که بهدليل رویکرد یکسان ،راهنما و پيشينهاي
براي این پژوهش به شمار میآیند؛ امّا ذکر همة این آثار و یافتههاي آنها در این
مجال نمیگنجد.
 .3-1پرسشهای تحقیق
 .1سطوح مختلف موسيقی شعر در الیة آوایی هفتپيکر چه تأثيري در پيوند هنري
زبان و معنا دارند؟
 .2واحدهاي آوایی و زبانی در الیة آوایی هفتپيکر چگونه سبب معناآفرینی و
برجستگی و القاي آن میشوند؟

 .2مبانی نظری پژوهش
 .1-2سبک فردی و تحلیل الیهای
گزینش و چگونگی بيان محتوا ،از موضوعاتی است که در سبکشناسی اهميت
زیادي دارد و بررسی آن در آثار ادبی ،آشکارکنندة مباحث مختلف ازجمله خالقيت
پدیدآورندگان در فرایند آفرینش اثر است .گوناگونی گزینشها و چگونگی بيان
محتوا در خلق اثر ،خالقيتها و شيوههاي گوناگون را در پی خواهد داشت

(وردانک )21 :1389 ،1که به سبک فردي میانجامد .نحوة بهرهمندي از امکانات
زبانی و شگردهاي ادبی ،حتّی در ميان سرایندگان همعصر نيز تفاوتهایی دارد .در
1. Peter Verdonk
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حقيقت سبک فردي برخالف سبک دورهاي که بر وجوه تشابه استوار است ،مبتنی بر
تفاوتها و تمایزها در بهرهمندي از ظرفيتهاي زبانی و ادبی است (عبادیان:1372 ،
 .)10گاه هنرمندي بعضی از شاعران و نویسندگان در استفاده از واحدهاي مختلف
زبانی و ادبی مبتکرانه است ،به گونهاي که نوعی سبک را ابداع میکنند و مقلّدان
بسياري مییابند .بر این اساس ،صاحب سبک ،هنرمندي است که «در شيوههاي صور
خيال و استفاده از عناصر اوّلية زبان و به کار بردن امکانات بالقوّة آن ،مبدع و مبتکر
باشد» (غالمرضایی .)17 :1391 ،تجزیه و تحليل سبک شخصی ،دشواري خاصّی دارد.
در حقيقت ،کشف ویژگیهاي مشترک سبکی که میتواند نتيجة تجزیه و تحليل و
مقایسة آثار چند شاعر یا نویسنده در یک دوره باشد ،اساس ًا آسانتر از دست یافتن به
شاخصههاي بهکاررفته در سبک شخصی است (شميسا) 94-96:1393 ،؛ امّا در
شيوههاي بررسی آثار ادبی ،تحليل الیهاي ،الگوي مناسبی براي تجزیه و تحليل سبک
و شاخصههاي فردي است .سبکشناسی الیهاي این امکان را فراهم میآورد که
مشخّصههاي برجستة سبک و نقش و ارزش آنها در هر الیه جداگانه مشخّص شود،
همچنين از آشفتگی تحليل و تداخل دادهها و دیدگاهها پيشگيري میکند (فتوحی،
.)237 :1395
 . 2-2تبلور معنا در الیه ها ی زبان
اثر ادبی نظامی درهمتنيده از الیهها و سطوح مختلف است؛ از این رو ،تحليل
الیهاي اثر ،رهيافتی مناسب براي کشف امکانات زبانی و درک تناسب شاخصههاي
صوري با محتواي اثر است .در این ميان ،ظرفيتهاي موسيقی شعر ،تأثير زیادي در
ایجاد فضا براي انتقال پيام و القا و دلپذیري آن دارد .در حقيقت موسيقی شعر ،اجرایی
از مضمون آن در الیة آوایی است .موسيقی بيرونی ،کناري ،درونی و معنوي،
سطوحی از موسيقی شعر است که فراخور استعداد سراینده میتواند در آشکارسازي
ظرایف معنایی مؤثّر واقع شود .اهميت انتظامهاي هنري در الیة آوایی ،زمانی آشکار
میشود که نقش ساختاري -معنایی بيابند و در فرایند ارتباط و انتقال پيام و احساس
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بهمثابة یک رمزگان مؤثّر واقع شوند (آلگونه جونقانی .)33 :1397 ،آفرینندة اثر با
استفاده از انتظامی که بهواسطة هنري شدن زبان در اثر ادبی پدید میآید ،پيوندي
هنري بين زبان و معنا ایجاد میکند و بر انسجام الیههاي زبان میافزاید.
 .3تحلیل آوایی
ابراهيم استاجی و همکاران -سال سیزدهم ـ تابستان 1401ـ شمارة بیستوهشتم

 .3-1ظرفیتهای الیة آوایی در موسیقی بیرونی
وزن در شعر فارسی حاصل چيدمان هجاها و انتظام ميان آنهاست .تناسب وزن با
محتوا در انتقال اندیشه و احساس نقش بسزایی دارد« .وزن شعر فقط ابزاري براي
آهنگين بيان کردن محتوا نيست؛ بلکه خود واجد معناست و معنایی به شعر میافزاید»
(قاسمی .)165 :1397 ،از بررسی وزن در هفتپيکر میتوان دریافت نوعی تعمّد در
گزینش ارکان عروضی فاعالتن /مفاعلن /فعلن (فعالن) دیده میشود .نظامی با در نظر
گرفتن تنوّع مضامين متن و مطالب غنایی ،حماسی و تعليمی در هفتپيکر ،ارکان
عروضی را آگاهانه انتخاب کرده است .گزینش «فاعالتن» در رکن نخست براساس
قابليتهایی که در وزن عروضی مییابد ،در آرام کردن و شتاب دادن به وزن مؤثّر
است (محقّق نيشابوري و دیگران .)403 :1399 ،این رکن در ایجاد همخوانی با
بخشهایی که محتواي حزنانگيز یا فضاي حماسی دارند کارآمدتر است .از سویی،
انتخاب آن در رکن نخست ،این فرصت را در اختيار سراینده قرار میدهد که فراخور
محتوا در فضاهاي شاديآور با استفاده از اختيارات وزنی ،این رکن را به «فعالتن»
(∪∪ــ ــ) تغيير دهد و با ایجاد دو هجاي کوتاه متوالی ،از سنگينی وزن بکاهد .نظامی
در ابيات زیر با جادوي مجاورت در چيدمان هجاهاي کوتاه (∪∪) در رکن فعالتن
(∪∪ــ ــ) سبب تنزّل سنگينی آوا و همسانسازي موسيقی و مضمون و محتواي غنایی
میشود .هجاها در ارکان عروضی مانند یک واحد معنایی حضور مییابند و سراینده
شادمانی نهفته در ابيات را با توالی هجاهاي کوتاه (∪∪) در الیة آوایی ملموس
میکند.
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بـــه فراغـــت بـــه کـــام دل بنشســـت

دشمنان زیر پاي و می در دست ()3 :134

نــه دلــش مــیشــد از کنيــزک ســير

نــه ز عيــبش همــی خریــد دليــر ()13 :186

گزینش رکن «مفاعلن» بهعنوان دومين رکن نيز قابل تأمّل است؛ زیرا «مفاعلن» از
ارکان مناسب در اوزان غنایی و مناسب داستانهاي عاشقانه است (طالبيان و اسالميت،
 .)1388:120بر این اساس ،تناسب این رکن با محتواي غنایی هفتپيکر سبب غناي
موسيقی و برجستگی محتوا میشود و بر جذبه و شور غنایی متن میافزاید.
گزینش وزن فعلن (ــ ــ) در رکن پایانی نيز از گزینشهاي هدفمند است .در این
رکن گاه وزن بهصورت فَعَلن (∪∪ــ) ظاهر میشود که مطابق قاعدة ابدال و تبدیل دو
هجاي کوتاه (∪∪) به یک هجاي بلند (ــ) ،هيچ خللی در وزن پدید نمیآید .نظامی
در رکن پایانی ،فراخور محتوا از «فَعَلن» یا «فعلن» استفاده میکند .توالی دو هجاي
کوتاه در وزن َفعَلن (∪∪ــ) نوعی آهنگ زیر را ایجاد میکند که نقش زیادي در
انتقال مفاهيم شاد دارد .هجاهاي کوتاه (∪∪) در ابيات زیر سبب همخوانی وزن و
محتوا براي انتقال رفتارهاي احساسبرانگيز مانند رقص ،رخ در نقاب کشيدن و ...شده
است.
گفت :وقت است اگر به چارهگري

رقــص دیــوان بــرآورم بــه پــري ()5 :193

درکشـــيده نقـــاب زلـــف بـــه روي

سرکشــــيده ز بارنامــــة شــــوي ()2 :216

شوخچشـــم از ســـر بهانـــه نرفـــت

تيــر بــر چشــمة نشــانه نرفــت ()10 :192

تغيير در کميت مصوّتها از اختيارات زبانی است .براساس این قاعدة زبانی،
واژههایی را که هجاي پایانی آنها هجاي کوتاه (∪) است میتوان معادل یک هجاي
بلند (ــ) در نظر گرفت .در بسياري از ابيات هفتپيکر بهمنظور ایجاد همخوانی ميان
وزن و محتوا ،با استفاده از این اختيار شاعري ،هجاهاي کوتاه (∪) جایگزین هجاي
 .1اشعار از هفت پيکر نظامی به کوشش حميدیان می باشد .شماره اول ،شمارة صفحه و شمارة دوم ،شمارة بيت
است.

 294ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بلند (ــ) میگردد .براي نمونه در بيت نخست ،هجاهاي «س»« ،ر» و «ر» در پایان
واژههاي «عروس»« ،سر» و «حصار» سبب جایگزینی هجاهاي کوتاه (∪) و افزایش
بسامد آنها در بيت میشود .توالی و چيدمان هجاهاي کوتاه ،موسيقی شعر را ریتميک
و ظرافتهاي نهفته در ناز و عشوهگريهاي عروس را ملموستر میکند .در بيت دوم
نيز شادمانی ماهان با افزایش بسامد هجاهاي کوتاه که حاصل تغيير در کميت
ابراهيم استاجی و همکاران -سال سیزدهم ـ تابستان 1401ـ شمارة بیستوهشتم

مصوّتها در ترکيبهاي «سفرة نان»« ،رقاق سپيد» و «گردة زرد» است ،در موسيقی
بيت تجلّی مییابد .ابيات (،)7 :147( ،)13 :66( ،)2 :60( ،)6 :44( ،)2 :38( ،)13 :67
( )5 :233( ،)6 :216( ،)3 :215( ،)14 :187( ،)3 :187( ،)14 :185و ()7 :263
نمونههایی از این کاربرد هستند.
وان عـــروس حصـــاري از ســـر نـــاز

کـرد کـار حصـار خـویش بسـاز ()2 :218

ســفرة نــان گشــاد و لختــی خــورد

از رُقـــاق ســـپيد و گـــردة زرد ()10 :256

 .4ظرفیتهای الیة آوایی در موسیقی کناری
 .4-1تکرار و درنگ در قافیه
قافيه از عناصر کليدي در شعر فارسی است که عالوه بر «کارکردهاي مختلف در
زیبایی شعر ،سازمان فکري ،موسيقایی و زبانی شعر را سامان میدهد» (محمّدي،
 .)16 :1395حالت درنگی که قافيه در انتهاي بيت ایجاد میکند ،ذهن را در حالت
انتظار براي شنيدن آن قرار میدهد .از سوي دیگر ،تکرار واژة قافيه در بيت ،توجّه
مخاطب را به آن واژه میافزاید؛ از این رو ،گزینش بجاي واژهها در قافيه و تناسب
آنها با محتوا سبب القاي مفاهيم میشود .مفهوم بيت زیر ،نشانگر تقابل باور اشاعره و
معتزله مبنی بر حادث و قدیم بودن کالماهلل است .نظامی با تکرار «سخن» ،آهنگ قافيه
را در بيت چند بار به صدا درمیآورد و آن را در مرکز توجّه قرار میدهد .سپس با
قرار دادن واژههاي «سخن» و «کهن» در جایگاه قافيه ،از درنگ قافيه براي انتقال
اعتقادات خود و افزایش باورمندي مخاطب نسبت به قدیم بودن کالم خدا استفاده
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میکند .ابيات (،)1 :16( ،)8 :6( ،)7 :35( ،)8 :259( ،)3 :245( ،)11 :272( ،)2 :285
(،)3 :145( ،)16 :143( ،)13 :100( ،)10 :55( ،)2-3 :181( ،)2-5 :70( ،)3 :367
( )15 :169( ،)8 :166( ،)14 :179و ( )14 :242نمونههایی از تکرار هدفمند واژة قافيه
در بيت هستند.
آنچه او هم نو است و هم کهن است

سخن است و در این سخن سخن است
()1 :36

 .4-2رابطة معنایی در قافیه
در هفتپيکر با وجود محدودیتهاي شعري ،واژة قافيه به نفع محتوا در بسامدي
باال در پيوند معنایی با واژههاي دیگر قرار میگيرد .کاربرد تضاد معنایی بهعنوان یکی
از پيوندهاي ميانواژهاي در قافيه ،سبب آشناییزدایی و دقّت مخاطب میگردد .ایجاد
تضاد ميان قافيه با واژههاي بيت ،ذهن مخاطب را به آن معطوف میکند .در بيت زیر،
سراینده بهمنظور برجستگی کالم ،از نوعی تضاد متقابل با چينش خاصّی که حاصل
صنعت ادبی عکس است ،استفاده میکند .در این کارکرد زبانی ،شاعر در پی آن
است که «حساسيت دریافتکننده را نسبت به چيدمان عبارت افزایش دهد و درک
شعر را به یک فرایند تعاملی و نوعی مذاکره بين شاعر و خواننده تبدیل کند» (سعيدي،
 .)157 :1390تقابل بين خام و پخته و ارائة آن در قالب صنعت عکس ،بیثباتی زنان را

که از باورهاي نظامی است ،به خواننده القا میکند .ابيات (،)6 :322( ،)11 :223
( )3 :185( ،)2 :187( ،)1 :39( ،)5 :297و ( )6 :320نمونههایی از تقابل در
الگوي عکس هستند.
مادگان در کده کدو ناماند

خامشان پخته ،پختهشان خاماند ()192:4

محدودیتهاي زبان شعر گاه سبب میشود نظامی یکی از واژههاي متضاد را در
قالب مجاز ،استعاره و عبارت کنایی ارائه کند که درنهایت به برجستگی محتوا
میانجامد .در بيت زیر« ،فراخ» در قافيه ،گزینشی عامدانه است؛ زیرا «فراخ» در تقابل با
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«تنگ» در عبارت کنایی «تنگ شدن دانه» که در مفهوم «خشکسالی» است قرار
میگيرد .سراینده با استفاده از تقابل «فراخ» و «تنگ» ،دشواري و سختی خشکسالی و
قحطی را در ذهن مخاطب برجسته میسازد .شایان ذکر است تقابلی که در مفهوم
بزرگی «جهان» و کوچکی «دانه» وجود دارد ،در تقویت تضاد کارآمد است .ابيات
(:86( ،)8 :67( ،)12 :143( ،)5 :25( ،)1 :154( ، )9-15 :315( ، )5 :307( ،)2 :283
ابراهيم استاجی و همکاران -سال سیزدهم ـ تابستان 1401ـ شمارة بیستوهشتم

،)1 :140( ،)7 :96( ،)5-8 :94( ،)10 :142( ،)9 :62( ،)1-8 :104( ،)3 :120( ،)3
( )13 :179( ،)14 :163( ،)10 :142( ،)3 :25( ،)8 :39( ،)9 :190نمونهاي از پيوند
ميانواژهاي تضاد در قافيه هستند.
سالی از دانه بر نرستن شاخ

تنگ شد دانه بر جهان فراخ ()1 :104

بعضی صاحبنظران بر این عقيدهاند که در زنجيرة کالم ،هيچ واژهاي نمیتواند از
نظر معنایی جایگزین تمام و کمال واژهاي دیگر شود (سميعی و دیگران)175 :1386 ،؛
امّا اغلب زبانشناسان ،هممعنایی در سطح واژه را از مباحث مهمّ روابط معنایی در
معنیشناسی میدانند .در هفتپيکر ترادف و هممعنایی در قافيه با اغراض ثانوي همراه
است .تأکيد بر قافيه ،برجستگی محتوا ،انسجامبخشی و جلوگيري از حشوهاي صوري
از این قبيل است .در ابيات زیر ،نظامی با در نظر داشتن کوتاهی بيت ،از آوردن ردیف
میپرهيزد .او در جایگاه قافيه از واژههاي هممعناي «دور و مهجور» و «آزرم و شرم»
استفاده میکند و به این شيوه ،ویژگی هممعنایی در ردیف را به قافيه میبخشد که
سبب انسجام بيشتر بيت میشود.
نيکراي از درم نباشد دور

بد و بدراي را کنم مهجور ()2 :91

دور دارم ز داوري آزرم

آن کنم کز خداي دارم شرم ()4 :91

هممعنایی در واژهها ،تکرار محتوایی واژه است که حالت ارجاعی به واژة پيش از
خود میدهد؛ از این رو ،با نوعی انسجام و تأکيد همراه است .در بيت زیر ،سراینده در
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برشمردن صفات عالءالدین کرپارسالن با آگاهی از هممعنایی واژههاي «ارسالن» و
«شير» ،با یک بازي ظریف لفظی ،او را به شير مانند کرده است .او با برجسته کردن
پيوند هممعنایی در «شير» و «هژبر» ،دقّت مخاطب را براي برقراري تسلسل لفظی و
ارجاع به نام ممدوح (ارسالن) میافزاید .ابيات (:145( ،)1 :54( ،)11 :40( ،)7 :255
 )8 :140( ،)14 :327( ،)3و ( )6 :62نمونههایی از پيوند هممعنایی هستند.
همسر آسمان و همکف ابر

هم به تن شير و هم به نام هژبر ()16 :22

 .4-3تنش قافیه در شعر
در هفتپيکر ميان واحدهاي زبانی ،پيوند و ارتباطی همهجانبه وجود دارد.
زبانشناسان این گونه متنها را مجموعهاي از نشانههاي ارتباطی در تعامل با یکدیگر
میدانند (البرزي .)191 :1386 ،تحليل بيت زیر نشانگر آن است که در این کاربرد،
واژههاي قافيه سبب انعکاس و پخش معنا و موسيقی در پهنة شعر میشوند (مؤذّنی و
دیگران .)253 :1399 ،واژههاي «آب» و «تاب» واژههاي قافيه هستند که بررسی ارتباط
آنها با واژههاي دیگر ،تنشهاي آوایی و معنایی را در بيت آشکار میکند .دوگانگی
معنا و ایجاد جناس در واژههاي «تاب» و«آب» در قافيه و «تيغ» در همنشينی با آنها
سبب فعّاليت ذهنی مخاطب براي کشف معنا میشود .حضور و همنشينی «تاب» در
کنار «سرما» و «آتش» که مظهر گرماست ،توصيف غنایی را برجسته میکند .پيوند
آوایی «تاب» و «آب» در آغاز و پایان دو مصرع ،بر موسيقی و احساس میافزاید .از
سوي دیگر ،دگرگونی ساختاري در مصرع دوم که حاصل آرایة عکس است ،به
همراه اختالف معنایی در واژههاي همآوا ،محتواي بيت ،یعنی دگرگونی ایجادشده در
هوا و غالب شدن سرما را محسوستر میکند.
تاب سرما که برد از آتش تاب
 .4-4کارکرد مصوّت در قافیه

آب را تيغ و تيغ را کرد آب ()4 :136
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مصوّتها از واحدهاي آوایی زبان هستند که الگوهاي هجایی به کمک آنها
قابليت تل ّفظ مییابند .این واحدهاي زبانی بهعنوان دومين واج در الگوهاي هجایی
سبب ایجاد حرکت و تلفّظ هجا میشوند .کشف روابط متقابل آنها با واحدهاي
دیگر و چگونگی ترتيب آنها اهمّيت زیادي دارد (خدیش .)47 :1391 ،در بخش
معراجيه ،مصوّتها در هجاي پایانی قافيه در خدمت محتوا و همسو با آن قرار
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میگيرند .سراینده به گونهاي هدفمند از مصوّت «ــ» ( )eو هاي بيان حرکت در حرف
پایانی واژة قافيه بهره میبرد .او میکوشد حرکت پيامبر اکرم (ص) را در معراج ،با
استفاده از افزایش بسامد عنصر آوایی «ــ» ( )eدر قافيه ،در ذهن مخاطب ملموس کند.
ابيات زیر نمونهاي از این کاربرد در بخش معراج هستند.
عطرســـایان شـــب بـــه کـــار توانـــد

سبزپوشــــان در انتظــــار توانــــد ()1 :10

خيــــز تــــا در تــــو نظــــاره کننــــد

هم کـف و هـم تـرنا پـاره کننـد ()3 :10

آســـمان را بـــه زیـــر پایـــة خـــویش

طرّه نو کن ز جعـد سـایة خـویش ()4 :10

مـــاه را در خـــط حمایـــل خـــویش

داد سرس ـبزي از شــمایل خــویش ()6 :12

مصوّتهاي بلند از نظر امتداد ،دو برابر مصوّتهاي کوتاه هستند .نظامی مفهوم
حرکت پيامبر اکرم (ص) را در معراج به کمک آهنگ حاصل از امتداد واکة «اي»
(  ) īدر قوافی ابيات نشان می دهد .در حقيقت سراینده به این شيوه ،ابياتی را که مفهوم
حرکت در آنها دیده میشود با استفاده از موسيقی حاصل از امتداد واکة «اي» ( ) ī
در الیة آوایی اجرا میکند و از سطح آوا به سطح محتوا انتقال میدهد .گاه در ابياتی
که داراي مفهوم حرکتاند ،با قرار دادن قافيه در ترکيب ،نقشنماي اضافه سبب
داللتمندي در سطح آوایی میشود و مفهوم حرکت را در بيت ،بهتر انتقال میدهد.
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بـــــرزد از پـــــاي پـــــرّ طاووســـــی

مــاه بــر ســر چــو مهــد کاووســی ()6 :11

میبریــــــد از منــــــازل فلکــــــی

شــــاهراهی بــــه شــــهپر ملکــــی ()5 :12

او خرامــــان چــــو بــــاد شــــبگيري

بــر هيــونی چــو شــير زنجيــري ()13 :12

ســـر بـــرون زد ز عـــرش نـــورانی

در خطرگـــــاه ســـــ ّر ســـــبحانی ()8 :13

.4-5کارکردهای ردیف در معنا
ردیف در هفتپيکر بسامد کمی دارد .این بسامد اندک ناشی از اهمّيتی است که
شاعر نسبت به بيان مفاهيم ذهنی خود در شعر احساس میکند .از سویی ،کوتاهی بيت
و مسدّس بودن رکن عروضی ،مجال حضور ردیف ،بهویژه ردیفهاي طوالنی را
کاهش میدهد .در ميان ردیفهاي اندکی که در هفتپيکر به کار رفتهاند،
ردیفهاي تکواژهاي ،بهویژه افعال بسيط و ضمایر بسامد بيشتري دارند .آنچه اهمّيت
ردیف را در هفتپيکر میافزاید ظرایف معنایی آن است .در ابياتی که ردیف در
قالب ضمایر ارائه میشود ،نظامی آن را «در جهت برجستهسازي و اهمّيت بخشيدن به
اشخاص» (متّحدین )507 :1354 ،به کار میبرد .ردیفهاي کوتاه در شعر نظامی مانند
آهنگ زیر عمل میکنند و بر دقّت شنونده میافزایند.
اي نظـــــــامی پنـــــــاهپرور تـــــــو

بـــه در کـــس مـــرانش از در تـــو ()2 :6

وان کــه نااهــل ســجده شــد ســر او

قفـــل بـــر قفـــل بســـته شـــد در او ()3 :4

زان نمــطهــا کــه رفــت پــيش از مــا

نــوبري کــس نــداد بــيش از مــا ()6 :20

ردیفهاي فعلی با محتواي بيت ارتباط زیادي دارند .در بخشهایی که مفهوم
حاکم بر بيت ،تسليم ،فرمانبرداري و پذیرندگی است ،بيشتر از ردیفهاي فعلی که
صداي نحوي آنها منفعل است ،استفاده میشود .سراینده به این شيوه ،مفهوم
پذیرندگی حاکم بر بيت را درونی میکند .ابيات زیر نمونههایی از ردیفهایی هستند
که صداي نحوي در فعل ربطی «است» سبب برجستگی مفاهيمی از قبيل تسليم در برابر
تقدیر ،فرمان شاه و ...است.
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تـــا فلـــک رشـــته را گـــره دادهســـت

بر سر رشته کس نيفتـادهسـت ()13 :208

آن کــنم مــن کــه وفــق راي شماســت

راي من جستن رضاي شماست ()13 :94

بــر زن ایمــن مبــاش ،زن کــاه اســت

بردش باد هـر کجـا راه اسـت ()17 :191

 .5موسیقی درونی
 .1-5تکرار
ابراهيم استاجی و همکاران -سال سیزدهم ـ تابستان 1401ـ شمارة بیستوهشتم

تکرار از ابزار افزایش موسيقی متن است؛ به گونهاي که سراینده «لفظی را در
سخن به قصد تأکيد یا تعظيم یا غرضی دیگر دو یا چند بار میآورد» (رادفر:1368 ،
 .)403تکرار یک لفظ در زبان معيار از عوامل ایجاد حشو در کالم است؛ امّا «در زبان
عاطفی الزمة هنرآفرینی و خالقيت هنرمندانه است» (جهانتيغ .)80 :1380 ،کاربرد
هنري تکرار در زبان ادبی هفتپيکر به گونهاي است که به نظر ،لفظ تکرارشده با
اصل واژه تفاوت معنایی مییابد؛ از این رو ،مخاطب احساس میکند با یک اقتصاد
زبانی روبهرو است .از سوي دیگر ،تکرار واژه در طول بيت بهواسطة پيوند و تسلسلی
که در زنجيرة گفتار ایجاد میکند ،سبب انسجام صوري و معنایی بيت میشود .در
اینجا به برخی از کارکردهاي متنوّع آن در هفتپيکر اشاره میگردد.
 .1-1-5عینیتبخشی به معنا
تنش هاي آوایی و معنایی تکرار و پيوند آن با محتوا از مباحثی است که گاه سبب
میشود تکرار در هفتپيکر مانند یک رمزگان ادراکی کاربرد بيابد .در این حالت،
سراینده از جنبة دیداري و بصري تکرار واژه براي بيان مفهوم بهره میبرد (مرادي و
دیگران .)275 :1399 ،براي نمونه در بيت نخست ،تکرار واژة «نعمت» در طول بيت،
فراوانی نعمت را پس از دورة خشکسالی براي مخاطب دیداري و محسوس میکند.
در بيت دوم نيز فزونی نعمت که بهواسطة به جاي آوردن حق نعمت حاصل میگردد،
به کمک تکرار لفظ «نعمت» نشان داده میشود.
بــــود نعمــــت خورنــــدگان بســــيار

ليک نعمت فزون ز نعمـتخـوار () 2:106
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حــــقّ نعمــــت شــــناختن در کــــار

نعمت افزون دهد بـه نعمـتخوار ()7 :331

تکرار واژة «سياه» در بيت زیر نيز تصویر انبوه سياهی و مفهوم ترس را بهخوبی
منتقل میکند .تکرار و توزیع واژة «سياه» در طول بيت سبب ملموس کردن سياهی
بيش از حد در ذهن مخاطب و انتقال احساس فضاي وحشتآور داستان به او میشود؛
به گونهاي که مخاطب در همة لحظات هولانگيز ،خود را کنار قهرمان داستان حاضر
میداند.
مـــن ســـيه در ســـيه چنـــان دیـــدم

کــز ســياهیّ دیــده ترســيدم ()3 :251

 .2-1-5ایجاد داللتمندی
دقّت در بافت کالم و کشف نحوة بهکارگيري عناصر زبانی در متن و ارتباط آن با
فرامتن در هفتپيکر قابل تأمّل است .در این ميان ،نقش تکرار در ایجاد داللتمندي
اهمّيت ویژهاي دارد .براي نمونه در بيت زیر ،تکرار «فتنه» و در مصرع دوم در مفهوم
«عاشق» ،پيوند خاصّی با محتواي بيت دارد و شدّت «عشق» شاه و فتنه را برجسته
میکند .ساختار دوطرفة صورت کالم نيز که حاصل صنعت عکس در مصرع دوم
است ،براي نمایش دادن عشق و مح ّبت دوطرفة «فتنه» و «شاه» بسيار کارآمد است .از
سوي دیگر ،درهمتنيدگی تکرار و جناس در واژة «فتنه» ،نوعی بازي با دالهاي زبان
است که سبب به تعویق انداختن معنا براي درک نحوة پيوند واژهها در بيت میشود و
گاه به داللتمندي فرامتنی میانجامد .بافت موقعيتی و اجتماعی از عوامل مؤثّر بر معنا و
ساختار متن است (لطيفنژاد .)24 :1386 ،تکرار «فتنه» در بيت ،انعکاسی از جامعة
فتنهخيز در زمان شاعر است که نتيجة حضور زاهدان ریاکار و درگيريهاي
همسایگان ،غازیان ،اتابکان ،جنگهاي صليبی و تفرقهاندازيهاي خلفاي عباسی در
حکومت ضعيفشدة سلجوقيان است (زرّینکوب .)36 :1383 ،ابيات (:73( ،)10:139
:270( ،)14 :233( ،)9 :309( ،)8 :197( ،)15 :186( ،)6 :33( ،)4 :41( ،)4 :76( ،)11
 )4 :108( ،)2 :215( ،)11نمونههایی از تکرارهایی هستند که در پيوند با محتواي شعر
است.
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فتنــــه نــــامی هــــزار فتنــــه در او

فتنــة شــاه و شــاه فتنــه بــر او ()4 :108

 .5-2جناس
صنایع لفظی کارکردهاي متن ّوعی در آثار ادبی دارند .هماهنگیها و تقارنهایی که
در صنایع لفظی وجود دارد ،در گوشنوازي شعر و تقویت موسيقی متن مؤثّر است.
برخی صاحبنظران معتقدند جناس بهدليل اختالف معنایی در پایههاي آن ،برخالف
ابراهيم استاجی و همکاران -سال سیزدهم ـ تابستان 1401ـ شمارة بیستوهشتم

صنایعی که بر تکرار لفظ استوار هستند ،نمیتواند سبب انسجامبخشی به متن شود
(پورنامداریان و طهرانی ثابت)22 :1390 ،؛ امّا از آنجا که بيان شعر ،غيرمستقيم است و
بيانهاي غيرمستقيم قدرت تأثير شگرفی دارند ،با اندکی تأمّل میتوان دریافت در
جناس نيز شباهتهاي صوري میتواند زمينهساز نوعی یکسانپنداري لفظی شود و به
متن انسجام ببخشد.
 .5-2-1داللتمندیهای جناس
جناس گاه در تنش با واژههاي دیگر ،بهطور همزمان در دو یا چند سطح ،نوعی
داللتمندي ایجاد میکند که فریب معنایی نهفته در آن بيشتر نمایان میشود (جرجانی،
 .)4 :1374براي نمونه« ،گور» در این بيت در جایگاه جناس بسيار زیرکانه همزمان در
دو سطح مختلف در تنش معنایی با واژههاي دیگر قرار دارد .در سطح نخست
همنشينی آن با «اژدها» ،واژة «گور» ،گونة حيوانی را تداعی میکند و در سطح دوم در
ارتباط با واژة «حساب» که یادآور «روز شمار» است ،تداعیکنندة معناي «قبر» است.
در این کاربرد ،تنش واژة «گور» با واژههاي دیگر سبب وسعت معنایی شده است.
شه که با خود حساب گور کند

و اژدها را اسير گور کند ()13 :76

 .5-2-2عینیتبخشی در جناس
از کارکردهاي جناس در هفتپيکر عينيتبخشی به محتواست .در آثار ادبی
جنبههاي هنري ،لفظ را تبدیل به تصویر میکند و فضاي پيشبينیناپذیر در متن ادبی
را وسعت میبخشد ) .)Lotman, 2009: 122در بيت زیر به کمک ظرافتهایی که
در کاربرد هنري واحدهاي زبانی به کار میرود ،مهارت تيراندازي بهرام عينيت
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مییابد .در حقيقت هنرمندي نظامی در بهکارگيري ظرافتهاي زبانی ،بازتابی از
هنرمندي بهرام در تيراندازي است .سراینده با نمایش ظرافتهاي هنري که در کاربرد
جناسهاي بيت زیر وجود دارد ،ظرافت رفتاري در مهارتهاي بهرام را در کالم او به
نمایش میگذارد.
سَفته بر سُفت شير و گور نشست

سُفت و از هر دو سُفت بيرون جست
()1 :71

دقّت نظامی را در نشانههاي صوري کالم میتوان از هماهنگی معنا و لفظ دریافت.
براي نمونه ،در بيت دوم ،سراینده خطر بسيار در راهيابی به قلعهبانوي حصاري و فاصلة
اندک به «اميري» رسيدن و «مردن» را به کمک اختالف اندک در جناس حاصل از
الفاظ «مير» و «ميرد» نشان میدهد و عينی میکند .ابيات (،)6 :350( ،)2 :70( ،)3 :68
( )8 :360( ،)2 :122( ،)1 :271و ( )2 :268نمونههایی از عينيتبخشی جناس هستند.
بــــه چنــــين شــــرط راه برگيــــرد

یا شـود ميـر قلعـه ،یـا ميـرد ()3 :221

 .5-3واجآرایی
هر واج داراي یک مشخّصة آوایی است که هماهنگی آنها با محتواي متن ،در
القاي مفاهيم شعر بسيار کارآمد است .تکرار زیاد واحدهاي زبانی ،دقّت مخاطب را
در جهت خاصّی که مورد نظر سراینده است ،برمیانگيزد ( & Beaugrande

 .)Dressler, 2002: 119در هفتپيکر نيز از آهنگ و صداي حاصل از تکرار
واجها براي محسوس شدن مفهوم و تأثير بر مخاطب استفاده میشود .در بيت زیر،
آهنگ برخاسته از واجها در خدمت فضاي عاطفی قرار میگيرد .تنافر حاصل از تکرار
همخوان «چ» (« ،)čش» ( )čو «پ» ( )pکه در بيان نوعی شکوه و شکایت کاربرد
مییابد (قویمی ،)59 :1383 ،نگرش منفیگرایانه و شکوة او را نسبت به گردش
روزگار و نامالیمات آن آشکار میکند.
عــالم هــيچکس بــه هــيچش کشــت

چرخ پيچان به چرخپيچش کشت
()12 :358
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تضاد واجها از لحاظ آوا و شکل میتواند مانند یک رمزگان عمل کند و نشانگر
یک مفهوم باشد .براي مثال ،واکة «آ» ( )āمیتواند حالت برجستگی و برشوندگی به
کالم بدهد (اسالمی ندوشن .)201-51 :1374 ،برجستگی و تکرار واکة «آ» ( )āدر
طول بيت نخست در برجسته کردن مفهوم «اصالت وجود» و اینکه همة موجودات فرع
ابراهيم استاجی و همکاران -سال سیزدهم ـ تابستان 1401ـ شمارة بیستوهشتم

وجود او هستند ،به کار رفته است .وجود واکة «آ» ( )āدر قافيه در برجسته کردن این
مفهوم نقش مهمّی دارد؛ زیرا «در بيشتر موارد ،کليد اصلی در شکلگيري نظام آوایی
بيت را مشخّصترین حرف از حروف قافيه تشکيل میدهد ...که با بسامد چشمگيري
در طول بيت تکرار میشود» (شفيعی کدکنی.)437 :1386 ،
نــام تــو کابتــداي هــر نــام اســت

اوّل آغاز و آخر انجام اسـت ()1 :11

تکرار واکهها در القاي اندیشة حاکم بر متن مؤثّر است .امتداد و کششی که در
تلفظ واکههاست دوبرابر همخوانهاست .نظامی نيز در بيت زیر از امتدادي که در
تلفظ واکة «اي» (  ) īدر واژههاي «ستمکاري»« ،بیوفایی» و «مردمآزاري» وجود دارد،
براي نشان دادن تداوم رفتار مليخا بر این ویژگیها استفاده میکند.
بـــود کـــارش همـــه ســـتمکاري

بیوفــــاییّ و مــــردمآزاري ()15 :211

 .5توازن در ساختار
شاعر براي بيان وجوه پنهان معنا میتواند از امکانات و ابزارهاي زبانی و ادبی
متعدّدي استفاده کند .بهرهگيري از این امکانات سبب پيوند بيشتر ميان محتوا و زبان
میگردد و نحوة بهکارگيري آنها بهصورت یک سبک فردي در اثر نمایان میشود.
تقارنسازي از ابزارهاي زبانی در هفتپيکر است که نهتنها آهنگ و موسيقی کالم را
میافزاید ،بلکه پيوند هنري بين سطح واژگان و معنا ایجاد میکند .توازن در ساختار
شعري این اثر گاه بهصورت موازنه و ترصيع نمود مییابد .تنش درونی واژگان در
قرینهسازي ،برجستگی صورت و معنا را در پی دارد .در حقيقت نظامی از ساختار کالم
براي برجسته کردن و القاي محتوا بهره میبرد .ساختهاي متقارن در ابيات (،(1 :264
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( )6 :32( ،)6 : 10( ،)5 :5( ،)1 :262( ،)7 :355( ،)3 :342( ،)3 :302و ( )6 :67سبب
برجستگی موسيقی و محتواي شده است.
سبزپوشــــی چــــو فصــــل نيســــان

سـرخرویی چـو صـبح نــورانی ()6 :266

عيســــیاي گــــاه دانشآمــــوزي

یوســفی وقــت مجلسافــروزي ()3 :294

خوان نهند آنگهی که خون بخورند

نان دهند آنگهی که جـان ببرنـد ()7 :30

نـــه شـــکيبی کـــه برگرایـــد ســـر

نــه کليــدي کــه برگشــاید در ()10 :295

محدودیتهاي وزنی در شعر ،مانعی براي بهرهمندي بيشتر از ساختهاي متوازي
است؛ از این رو ،نظامی گاه با ترفندي هنري از تقارنهاي نحوي به نفع محتوا بهره
میبرد« .در تکرار الگوي نحوي چون ویژگیهاي نحوي بخش یا مصرع دوم ،اوّلی را
تداعی میکند ،ذهن از این دریافت لذّت میبرد ...و با تأکيد همراه است» (وحيدیان،
 .)57 :1388تأکيد نهفته در تکرار الگوي نحوي در پيوند با محتوا قرار میگيرد ،بهویژه
زمانی که الگوي نحوي در قالب عکس بيان شود .برجستگی صوري حاصل از عکس
و تضاد در الگوهاي نحوي ،برجستگی محتوایی را دوچندان میکند .سراینده وعدة
بزرگان زمان را (پوست بیمغز) و مضامين و سخنان خود را (مغز بیپوست) میداند .او
با برجسته کردن کالم که حاصل عکس و تضاد در الگوي نحوي است ،به تحریک
بزرگان زمان و ممدوح خود میپردازد .ابيات (،)4 :362( ،)1 :362( ،)2 :356( ،)1 :27
( )5 :216( ،)3 :252( ،)1 :121( ،)1 :29( ،)1 :13و ( )4 :300الگوهاي نحوي هستند
که تضاد و عکس در برجستگی محتواي آنها نقش بسزایی دارد.
پوست بی مغز دیدهایم چو خواب

مغز بی پوست دادهایم چو آب ()1 :21

 .6موسیقی معنوی
 .6-1تضاد
کاربرد واژههاي متضاد ،از شاخصههاي عادتمند در زبان است و در بُعد معنایی از
مقوالت بالغی میباشد .در روابط معنایی ميان واژهها ،رابطة تضاد یکی از شگردهاي
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است که موسيقی را میافزاید .تنوّع در کارکرد و همسویی آن با محتوا در هفتپيکر
موجب تشخّص سبکی شده است .نظامی عالوه بر افزایش موسيقی به کمک تضاد،
کوشيده است این آرایة لفظی را متناسب با محتوا به کار ببرد و با نوگرایی و تنوّع در
ارائة تضادها ،جهت ایجاد برهان کالمی ،توسيع و القاي معنا نوعی آشناییزدایی
صوري-محتوایی ایجاد کند.
ابراهيم استاجی و همکاران -سال سیزدهم ـ تابستان 1401ـ شمارة بیستوهشتم

 .6-1-1تضادهای فعلی
فعل عامل پویایی در جمله است .تضادهاي فعلی در ميان تضادهاي دیگر نقش
بارزتري دارند .سراینده متمایز بودن بانو «همایونبخت» را نسبت به «کنيزکان» در ميان
جمع ،ابتدا با تشبيه او به «سرو» و کنيزکان به «چمن» بيان میکند .با آميختگی تضاد
تصویري که ميان «سرو» و «چمن» ایجاد کرده است و تضاد فعلی در «نشست» و
«برخاست» ،به متن خاصيت برجستگی ،تداعی معانی و انتقال افکار میبخشد (همایی،
 .)275 :1370نظامی از تضاد «نشست» و «برخاست» براي بيان تمایز «همایونبخت» و
«کنيزکان» کمک میگيرد .در این ميان ،گزینش واژة «قيامت»« ،آسودگی» و «عالم»
در تداعی تصویر ضمنی روز رستاخيز نيز بیتأثير نيست.
ســـرو بـــود او کنيزکـــان چمـــنش

او گل سـرخ و آن بتـان سـمنش ()7 :161

عالم آسوده یکسر از چپ و راست

چون نشست او ،قيامتی برخاست ()8 :161

 .6-1-2تضادهای پرکاربرد
ارزش ادبی و برجستگی بسياري از واژههاي متضاد بهدليل کثرت تکرار و روزمرّه
بودن آنها از بين میرود (وحيدیان .)60 :1388 ،نظامی تضادهایی را که در زبان،
صی از کالم قرار میدهد که صورتی نو
تکراري و عادتمند شدهاند ،در چيدمان خا ّ
مییابند .او گاه با قرار دادن آنها در ترکيبهاي وصفی سبب آفرینش مفاهيم ثانوي
میشود .باریکاندیشی و تسلّط شاعر بر زبان ،در ایجاد معانی حاشيهاي و پنهان ،بسيار
کارآمد است (مجد .)109 :1393 ،در بيت زیر ،صفات متضاد «برنا و پير» در
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ترکيبهاي «شير برنا» و «گرگ پير» معناي ظاهري خود را از دست داده و با قرار
گرفتن در این ترکيبها مفهومی ضمنی آفریدهاند« .پير» بر مفهوم باتجربگی و «برنا» بر
مفهوم شجاعت داللت میکند.
که به سرپنجه شيرگير شدهست

شير برنا و گرگ پير شدهست ()5 :80

تضادهاي روزمرّه گاه در پيوند با الیهاي دیگر داللتمند میشوند .مخاطب با کشف
ظرایف مؤثّر در این داللتمندي ،محتوا را بهتر درک میکند« .آب» و «آتش» در بيت
زیر تضادهایی هستند که در سطح بالغی ،استعارهاند« .آب» استعاره از سخنان روان و
«آتش» استعاره از عشق و درون آشفته است .شاعر به کمک تقابل «آب» و «آتش»،
تقابل ظاهر آرام در برابر درون آشفته و پرهوس شاه را محسوس میگرداند .در
حقيقت تضاد و همسان نبودن آنچه شاه در دل دارد با آنچه بر زبان میآورد ،به کمک
تقابل در همنشينی واژههاي «آب و آتش» نمایان شده است .ابيات (:155( ،)1 :142
:175( ،)8 :107( ،)5 :92( ،)1 :299( ،)4 :165( ،)14 :167( ،)3 :147( ،)5 :306( ،)13
 )4 :255( ،)5و ( )4 :364نمونههایی از صفات متضاد در ترکيبهاي وصفی هستند.
چون در آن بزم شاه را خوش دید

در زبان آب در دل آتش دید ()1 :142

 .6-1-3تصویرآفرینی با تضاد
تصویرآفرینی با تضاد از شگردهاي بهکاررفته در هفتپيکر است که اغلب در
پيوند با سطح بالغی است و نقش مهمّی در ایجاد تصایر و مفاهيم ضمنی دارد .کشف
ارتباط تضاد با سطح بالغی ،تصویري میآفریند که محتوا را ملموس میکند .در بيت
زیر ،نظامی در توصيفی هدفمند ،کنيزک زیبا و مهربان امّا رامنشدنی را به غنچهاي در
پوست مانند میکند .پيوند این توصيف با صفات متضاد ،یعنی ترکيبهاي «آشکارا
ستيز» با «پنهان دوست» تصویري ضمنی میآفریند و سبب شگفتی و اعجاب خواننده
میشود؛ زیرا تضاد ميان ترکيبهاي «آشکارا ستيز» با «پنهان دوست» ،خارهاي نمایان
در اطراف غنچه و گلبرگهاي لطيف درون کاسبرگ را به تصویر میکشد که ظاهر
سرکش و باطن مهربان کنيزک را محسوس میگرداند.
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بود چون غنچه مهربان در پوست

آشکارا ستيز و پنهان دوست ()2 :187

 .6-1-4تضادهای بافتی
در روابط معنایی واژهها ،رابطة تضاد از نظر زبانشناسان به آن دسته از واژههایی

اطالق میشود که «کلّية مشخّصههاي آنها بهجز یک مشخّصه یکسان باشد» (فالک،1

 .)355 :1377نظامی میکوشد در موقعيتهاي مختلف از این رابطة معنایی بهره ببرد،
ابراهيم استاجی و همکاران -سال سیزدهم ـ تابستان 1401ـ شمارة بیستوهشتم

امّا با توجّه به محدودیتهاي زبان شعر براي حضور واژهها ،گاه از تضادهایی استفاده
میکند که تنها در بافت کالم با واژهاي دیگر رابطة تضاد مییابند .او به کمک این
نوع تضادها معناي حاشيهاي میآفریند .واژة «پير» در تقابل با واژة «جوان» است؛ امّا در
بيت زیر در تقابل با «طفل» قرار میگيرد .اه ّميت این تضاد ،بهرهمندي آن در جهت
محتواست؛ زیرا گزینش واژة «جوان» دربردارندة مفاهيم مثبت فراوانی مثل شجاعت و
برومندي است .از این رو ،نظامی بهمنظور آشکار شدن عدم شایستگی کسی که
بهجاي بهرام بر تخت پادشاهی نشسته است ،واژة نشاندار «طفل» را بهجاي «جوان»
برمیگزیند و با توجّه به توصيفهاي پيشين ،ناشایستگی ،بیتجربگی و نابخردي او را
در تضاد «طفل و پير» نمایان میکند.
این مخالف که تختگير شماست

طفل من شد ،اگرچه پير شماست ()13 :92

 .7تناسب و مراعات نظیر
مراعاتالنظير و تناسب از پرکاربردترین ترفندهاي ادبی است که موسيقی معنوي
را میافزاید و عاملی مهمّی در «تشکّل و استحکام فرم درونی شعر است و دقّت در آن

منجر به یافتههاي دقيق سبکشناسانه میشود» (شميسا .)116 :1381 ،در هفتپيکر
واژهها با قرار گرفتن در یک شبکة معنایی ،کارکردهاي متنوّعی مییابند.
تصویرآفرینی ،قدرت تداعی ،انسجامبخشی ،خلق معانی ثانوي و فضاسازي ،از
مهمترین کارکردهاي مراعات نظير است که در هفتپيکر موضوعيت پيدا میکند.
1. Julia S. Falk
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 .7-1انسجامبخشی در بیت و فرابیت
در ميان واژههایی که در ابيات هفتپيکر حضور مییابند ،واژههایی را میتوان
یافت که در محور همنشينی ،همزمان در پيوند با بيت و فرابيت قرار میگيرند .گزینش
هدفمند این واژهها در انسجام بيت و پيوستگی با فرابيت درخور تأمّل است .در حقيقت
بعضی از واژهها عالوه بر پيوند حضوري ،براساس اشتراکات در ذهن ،پيوند غيابی را

تداعی میکند (بارت .)1397:50-51 ،1در بيت زیر که از بخش لشکرکشی خاقان
چين انتخاب شده ،واژة «کوس» در مفهوم «زن رامشگر» آمده است .این واژه با قرار
گرفتن در محور افقی متناسب با توصيف فضاي بهاري در بيت ،با واژههاي «آواز» و
«بلبل» ،فضاي غنایی بيت را تقویت میکند و سبب انسجام درونی بيت میشود؛ امّا با
توجّه به محتواي حماسی این بخش ،واژة «کوس» مفهوم حماسی این واژه ،یعنی «طبل
جنگی» را تداعی میکند و تناسبی فرابيتی با محتواي اصلی برقرار کرده است .ابيات
( )9-10 :93از این نمونه هستند.
بلبـــل آواز برکشـــيده چـــو کـــوس

همه شب تا به وقت بانگ خـروس ()9 :318

 .7-2ایجاد مفاهیم ضمنی
از کارکردهاي تناسب در هفتپيکر ،ایجاد داللت ضمنی است .در بيت زیر در هر
مصرع ،موضوع کامالً متفاوتی توصيف شده است .نظامی در مصرع اوّل« ،خانه» و در
مصرع دوم «باده» را توصيف میکند .با وجود تفاوت در موضوع توصيف ،پيوند
درونی «سرو» در مصرع اوّل و «تذرو» در مصرع دوم ،نوعی مفهوم ضمنی میآفریند؛
زیرا مشهور است که تذرو یا قرقاول در سایة سرو زندگی میکند .از سوي دیگر،
تناسب «سرو» و «تذرو» یادآور محلّ زیباي زندگی تذرو است که جنبههاي غنایی
وصف بزم بهرام را پررنگتر میکند .ابيات ( )7 :229( ،)2 :267( ،)7 :357و ()7 :216
نمونههایی از مفاهيم ضمنی هستند.
خانــــه سرســــبزتر ز ســــایة ســــرو

باده گلرنگتر ز خون تـذرو ()9 :139
1. Roland Barthes
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 .7-2تناسبهای دوسویه
نظامی وقتی واژهاي را در کالم میآورد ،همة واژههاي مرتبط با آن در سطح
صوري و محتوایی در ذهن او تجمّع میکنند .آنچه در این مبحث اه ّميت دارد ،تعاملی
است که در پس نشانهها وجود دارد (دانشگر و رحمتيان .)21 :1399 ،تالش او در
برقراري تناسب صوري و محتوایی ميان واژههاي شعر سبب میشود واحدهاي زبانی،
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تعامل درهمتنيده اي با هم بيابند .در بيت زیر که در وصف سمنار و ساختن قصر
خورنق سروده شده ،سخن از اميدواري نعمان به مهارت «سمنار» است .سراینده
بهمنظور برجسته کردن واژة «سمنار» ،عامدانه لفظ «نار» را که با واژة «سمنار» ارتباط
آوایی دارد ،در معناي «مهارت» و ترکيب «گرمدل» را در معناي کنایی «اميدوار»
میآورد .تناسب صوري «نار» و «سمنار» و تناسب محتوایی «گرم» در ترکيب «گرمدل»
با «نار» که در بخش پایانی «سمنار» نيز نمایان است ،نوعی تنش صوري -محتوایی ميان
«سمنار ،نار و گرمدل» در بيت ایجاد میکند و نقش بسزایی در پيوند درونی زبان با
معنا دارد .ابيات ( )10 :323( ،)3 :318( ،)6 :273( ،)8 :270( ،)3 :276و ()3-2 :321
نمونهاي از تناسبهاي دوسویه هستند.
چــون کــه نعمــان بــدین طلبکــاري

گرمدل شـد ز نـار سـمناري ()15 :59

 .7-4تناسبهای فرابافتی
نمونة دیگر از تناسبهاي هفتپيکر تناسبهایی فرابافتی هستند که با قرار دادن
آنها کنار یکدیگر میتوان شاهد یک روایت پنهان بود .در بيت زیر ،سراینده در
توصيف سمنار ،او را آگاه از اسرار ستارگان ،حرکت شبانة ماه و خسوف میداند.
تناسب واژههاي «سپهر»« ،ماه» و «مهر» در برجسته کردن محتوا قابل تأمّل است؛ امّا با
دقّت در ترکيبهاي «رويبستگان سپهر»« ،شبيخون ماه» و «کينة مهر» میتوان رویهاي
دیگر از تناسب را ميان مضافهاي این ترکيبها ،یعنی «رويبستگان»« ،شبيخون» و
«کينه» یافت .بار معنایی در واژههاي این تناسب جهت برجسته کردن روایت ثانوي
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داستان و کشته شدن ناجوانمردانة سمنار به فرمان نعمان است .واژة «فریفت» در ابيات
بعد ،شاهدي بر این ادّعاست.
آگـــــه از رويبســـــتگان ســـــپهر

از شــبيخون مــاه و کينــة مهــر ()12 :59

کــس فرســتاد و خوانــد زان بــومش

هم به رومی فریفت از رومـش ()16 :59

نتیجهگیری
از بررسی الیة آوایی هفتپيکر میتوان دریافت که کارکرد هنري عناصر مختلف
در موسيقی بيرونی ،درونی ،کناري و معنوي بهمثابة یک رمزگان نمایان میشود و
ظرافتهاي زبانی در خدمت محتوا و مایههاي فکري و اخالقی قرارگرفته است .در
بخشهاي متنوّع هفتپيکر ميزان بهرهمندي از ظرفيتهاي آوایی و زبانی در سطوح
مختلف موسيقی ،فراخور محتوا ،فضاي شعر ،نوع ادبی و ...متغيّر است و هریک از
سطوح در الیة آوایی ،سهمی در کشف ظرایف معنایی دارند؛ امّا از آنجا که کارکرد
هنري «واژه» در ایجاد ظرفيتهاي زبانی و آوایی تنوّع بيشتري دارد و این سازة زبانی
در سطح موسيقی درونی و معنوي ،نمود باالتري مییابد ،گسترة معنایی حاصل از
کارکرد هنري آن در مؤلّفههاي موسيقی درونی و معنوي وسعت خاصّی دارد.
در موسيقی بيرونی ،ظرفيتهاي وزنی ميان وزن و محتوا همخوانی ایجاد میکنند.
نظامی میکوشد در فضاهاي حزنانگيز با افزایش بسامد هجاهاي بلند و کشيده سبب
سنگينی وزن و در فضاهاي شاد با توالی هجاهاي کوتاه سبب تنزّل سنگينی آوا شود.
در حقيقت هجاها در ارکان عروضی مانند یک واحد معنایی حضور مییابند.
در موسيقی کناري ،اهمّيت و کارکرد قافيه بيشتر است؛ زیرا حالت درنگی که در
قافيه وجود دارد ،توجّه مخاطب را به واژههاي قافيه میافزاید و تکرار واژة قافيه در
طول بيت چند بار آهنگ قافيه را جهت القاي باور خاصّی به صدا درمیآورد .روابط
ميانواژهاي مانند تضاد و هممعنایی در قافيه ،درک شعر را به یک فرایند تعاملی تبدیل
میکند و نوعی حالت ارجاعی به شعر میبخشد .قافيه در تنش با واژههاي دیگر ،معناي
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ثانوي میآفریند .سراینده گاه مصوّت قافيه را در هجاي پایانی ،همسو با محتوا
برمیگزیند و مفهوم را از سطح آوا به سطح محتوا انتقال میدهد .بسامد ابيات مردّف
بهدليل اهمّيت حضور واژهها ،کوتاهی مصرع و مسدّس بودن رکن عروضی کاهش
مییابد .در ابيات مردّف ،ردیف اغلب کوتاه است که مانند آهنگ زیر دقّت شنونده
را برمیانگيزد .ضمایر و افعال بسيط از ردیفهاي پربسامد است .ضمایر نقش مهمّی
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در برجستهسازي شخصيتها دارند .همخوانی صداي نحوي افعال با محتوا مفهوم بيت
را درونی میکند.
در موسيقی درونی ،شگردهاي ادبی بهویژه تکرار و جناس در پيوند با معنا کاربرد
مییابند و در جهت اغراض ثانوي به کار میروند .تکرار در هفتپيکر مانند یک
رمزگان ادراکی کاربرد مییابد .سراینده از جنبة دیداري و بصري تکرار واژه براي
بيان مفهوم بهره میبرد .درهمتنيدگی تکرار و جناس در کالم نظامی نوعی بازي با
دالهاي زبان است و سبب به تعویق انداختن معنا براي درک نحوة پيوند واژهها در
بيت میشود که گاه به داللتمندي فرامتنی میانجامد .در جناس ،فریب معنایی نهفته در
آن ،فضاي پيشبينیناپذیري در متن را وسعت میبخشد و ظرافتهاي کالمی سبب
تعمّق مخاطب و جایگاهی براي بازتاب محتوا میشود .در واجآرایی ،تناسب واجها با
محتوا آنها را در خدمت فضاي عاطفی شعر قرار میدهد و نقش معنایی مییابند.
در موسيقی معنوي ،مراعاتنظير گستردهترین پيوند را با محتوا دارد؛ زیرا واژهها
اغلب در سطح صوري و محتوایی در پيوند با یکدیگر هستند .آنچه در این مبحث
اهمّيت دارد ،تعاملی است که در پس نشانهها موجود است .در تناسبهایی فرابافتی به
موازات محتوا میتوان شاهد یک روایت پنهان نيز بود .در تناسبهاي ضمنی ،عالوه
بر تقویت موسيقی ،مفاهيم ضمنی آفریده میشود .در تناسبهاي دوسویه ،واژهها در
تناسب با واژههاي دیگر بر دو یا چند سطح حرکت میکنند که در هر سطح
خص
کارکردي متفاوت مییابند .تنوّع کاربرد تضاد در موسيقی معنوي سبب نوعی تش ّ
سبکی در این اثر شده است .تضادهاي فعلی ،خاصيت برجستگی ،تداعی معانی و
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انتقال افکار به متن میبخشد .تضادهاي پرکاربرد ،کارکردي نو مییابند و در ایجاد
معانی حاشيه اي بسيار کارآمد هستند .تصویرآفرینی با تضاد از کارکردهایی است که
در پيوند با سطح بالغی به دست میآید و نقش مهمّی در ملموس کردن محتوا دارد.
تضادهاي بافتی مانند یک واژة نشاندار عمل میکنند و معناي ضمنی دارند.
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