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چکیده

در درحدودسال1920 که است ادبی نقد مكاتب انواع از یكی فرمالیسم
روسیهشكلمیگیرد.فرمالیستهابهادبّیاتبهعنوانیکمقولهیصرفاًزبانی
مینگرندوتنهاراهرسیدنبهمعنایموردنظرصاحباثررا،فرموشكلاثرادبی
میدانند.مرصاد العبادیكیازبرجستهترینآثارادبفارسیدرحوزهیعرفان
وتصّوفاستکهنقدوبررسیآنبارویکردفرمالیستی،بهدلیلآراستهبودن
بهآرایههایلفظیومعنوی،بایستهوضروریاست.دراینپژوهشسعیبرآن
استکهبابدّومکتابمرصادالعباد،براساساصولوقواعدفرمالیسمنقدو
بررسیگرددوروشنشودکهاینعارفبرجستهچگونهاندیشههایبلندخودرا
درپوششواجها،کلمهها،زیورهایلفظیوتصویرسازیهایبدیعبهمخاطبان

خودانتقالمیدهد.
برجسته آشناییزدایی، قاعدهافزایی، قاعدهکاهی، فرمالیسم، کلیدی:  واژگان 

سازی،نجمرازی،مرصادالعباد.

Email: mahmoudikh27@yahoo.com
Email: ava213@yahoo.com

مجله ی علمی-پژوهشی زبان و ادبیات فارسی
فســا واحــد  اســالمی،  آزاد  دانــش گاه 
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1 - مقدمه

نقد داد؛ قرار بررسی و نقد مورد گوناگونی رویکردهای با میتوان را ادبی متون
مارکسیستی،نقداسطورهگرا،نقدساختارگرایانه،نقدروانشناسانهوبسیاریازنقدهای

دیگرکهدرکتبادبیازآنهانامبردهشدهاست.
فرمالیسم)Formalism(یكیازانواعمكاتبادبیدرحوزهینقدوبررسیادبّیات
ازدیدگاهزبانشناسیاست.نقدفرمالیستیباتكیهبرزبان،اثرادبیرابهصورتمستقل
به قرارمیدهد؛ بررسی مورد  و... روانی اجتماعی، تاریخی، ازهرگونهمسائل مجّزا و
عبارتدیگر»فرمالیسمسیرادبّیاتشناسیراازمسیر"اصالتمؤلّف" به"اصالتتألیف"

میکشاند.«)تودوروف،1385:17(
بهاعتقادفرمالیستهاادبّیاتیکمسألهیزبانیاستوخوانندهمیتواندباآگاهیاز
مسائلزبانشناسیوزیباییشناسی،ازخواندنیکاثرادبیلّذتکافیراببردوازالبهالی
آگاهیهای به نیازی اینکه بدون برسد؛ نویسنده نظر مورد معانی به کلمهها و واجها

جانبیوخارجازمتنداشتهباشد.
یكیازمفاهیممطرحشدهدرمكتبفرمالیسم،"هنجارگریزییاعدولازهنجار" 
)Deviation from the norm(میباشد.بهعقیدهیفرمالیستها»زبانادبی،عدول
اززبانمعیاراست.«)شمیسا،1383:157(»ایشانزبانادبیرامجموعهیانحرافهای

ازهنجاریانوعیطغیانزباندانستهاند.«)ایگلتون،1380:8(
»ازدیدگاهفرمالیستهاهرعنصریکهسخنرااززبانمعیاردورکندوازروزمرگیآن
بكاهد،هنجارگریزیاستومیتواناینعناصررابهدودستهموسیقاییوزبانشناسیک
صوتی مختلف هماهنگیهای و ردیف قافیه، وزن، شامل موسیقایی گروه کرد. تقسیم
میشودودردستهزبانشناسیکعناصریماننداستعاره،حسآمیزی،کنایه،مجاز،صفت
میگیرند.« قرار ... و. نحوی آشناییزدایی قاموسی، آشناییزدایی باستانگرایی، هنری،

)پورنامداریان،1381:9(
میکند: تقسیم گروه هشت به را هنجارگریزی انگلیسی، زبانشناس لیچ، جفری
»واژگانی،دستوری،آوایی،خطی،معنایی،گویشی،سبكیوباستانگرایی.«)لیچ،40-52

)1969:
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و )Foregrounding( "برجستهسازی" منظور به ادبی اثر یک در هنجارگریزی
یكی هنجارگریزی واقع در میگیرد. صورت )Defamiliarization( "آشناییزدایی"
ازمؤثّرترینعواملتشّخصوبرجستگیزباناست.کورشصفویفرآیندبرجستهسازی
رادوگونهمیداند:یكیقاعدهافزاییودیگریهنجارگریزییاقاعدهکاهی.ویاصطالح
نیز زبانهنجار بر قواعدی افزودن زیرا ترجیحمیدهد؛ برهنجارگریزی را قاعدهکاهی
نوعیهنجارگریزیبهشمارمیرود.قاعدهافزاییاعمالقواعدیاضافیبرزبانهنجاراست
وصفویآنرابرحسبتوازن،درسهسطحآوایی،واژگانیونحویبررسیوطبقهبندی
میکند.پدیدآمدنهریکازاینتوازنهاوابستهبهگونهایازتكرارکالمیهستند.)ر.ک:

صفوی،ج1383:36،2(
بهکار خودکار زبان در که است قواعدی کاهش قاعدهکاهی قاعدهافزایی، برخالف
همانهشت قاعدهکاهی برای ادبّیات، به  زبان  شناسی  از  کتاب در میروند.»صفوی
گروههنجارگریزیجفریلیچراناممیبرد؛اّماازآنمیان،بهقاعدهکاهیهایدستوری،
گویشیوآواییبهدیدهیتردیدمینگرد.درمقابلقاعدهکاهیمعناییراپرکاربردترین
قاعدهکاهیدربرجستهسازیادبیمیداندوبیشتربحثوبررسیخودرابررویآن

متمرکزمیسازد.«)همان،79-92(
برحسب یكی میگیرد: صورت شكل دو به معنایی قاعدهکاهی صفوی، اعتقاد »به
همنشینی. محور روی بر ترکیب برحسب دیگری و جانشینی محور روی بر انتخاب
صنعتهایی و است جانشینی محور روی استعاره و تشبیه مانند صنعتهای عملکرد

مانندایهام،تناسبوتضادرویمحورهمنشینیتحققمییابند.« )همان،169-173(
درقرنحاضر،عالقهبهپژوهشهایزبانشناسانهورویکردفرمالیستیبهمتونادبی
بهصورتچشمگیریافزایشیافتهاست.یكیازارزشمندترینمتونادبیبهجامانده
قواعد و اصول اساس بر پژوهش، این در که است العباد مرصاد  ازسدههایگذشته،

فرمالیستی،موردنقدوبررسیقرارمیگیرد.
مرصاد العباد اّولینکتابصوفیهبهنثرفّنیاستکهبهقلم"نجمالّدینابوبكرعبداهلل
بنمحّمدبنشاهاوربنانوشیروانرازی"معروفبه"دایه"نگاشتهشدهاست.نثراین
کتاب»نثریاستمیانهیسبکوشیوهیخواجهعبداهللانصاریازحیثاسجاعپیدرپی
ومیانهیعباراتپختهیامامغّزالی....یکدستنیست؛یعنیگاهینثریاستمرسلکه

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

130 / مجله�ی زبان و ادبیات فارسی 

بهشیوهینثرهایسادهوعلمیقرنششموهفتمتألیفشدهوگاهینثریاستدارای
قرینهسازیوموازنهوسجعهایپیدرپیمكّررمانندخواجهعبداهللوقاضیحمیدالّدین
ودرخاللنثرهاآیاتواحادیثورباعیهایلطیفودیگرانواعشعرازپارسیوتازی

یافتمیشود.«)شمیسا،1384:154(
سایر و موازنه ازحیثسجع، اثر این بابهای زیباترین از العباد مرصاد  دّوم باب
قرار بررسی و نقد فرمالیستیمورد نگاهی با دامهیبحث، آرایههایادبیاستکهدر

میگیرد.

2- بحث و بررسی

»بیگانگیئینیستتوماییوماتوسرجامهتوییوبنجامهما،بلکجامهیعشق
راتار"یحّبهم"آمدوپود"یحّبونه".سررشتهیفتنهیاینحدیثازاشارت"َفاحببُت
اناعرف"برخاست.«)نجمرازی،1387:49(تكرارواژههایتوومادرجمله،نمونهایاز
قاعدهافزاییاستکهموجبایجادتوازننحویدرجملهمیگردد.درجملهی"تومایی"،
تومسندالیهومامسنداستکهدرجملهدّوم،نقشایندوجانشینیکدیگرمیشود.
جانشینسازینقشی،نمونهایازتوازننحویاستکهبهخاطرتكرارواژگانیدرجمله
صورتمیگیرد.همچنینتكرار"جامه"کهدراصلتكرارآواییکاملیکصورتزبانی

است،نمونهایدیگرازقاعدهافزاییاستکهحاصلآنتوازنواژگانیمیباشد.
کار به را "جامه" تمثیل معشوق و عاشق میان یگانگی دادن نشان برای نویسنده
میبرد.تمثیلیكیازنمونههایهنجارگریزییاقاعدهکاهیمعنویاستکهبهمنظور

برجستهسازیکالمصورتمیپذیرد.
واژههادرساختارنحویجملهبهگونهایقرارگرفتهاندکه"سر"درابتداو"بن"در
انتهایجملهقرارمیگیرد؛بدینترتیببینشكلظاهریجامهوساختارنحویجمله
تناسببرقرارمیگردد.سرجامهبهلحاظباالقرارگرفتنازعّزتوبزرگیبرخورداراست؛
لذانویسندهآنرابهمعشوقنسبتمیدهدوبنجامهرابهنشانهیکوچكیوحقارت

برخودمینهد.
دراینتمثیل،عشقبهجامهایتشبیهمیشودکهازتار"یحّبهم"وپود"یحّبونه"
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ساختهشدهاست.نجمرازیازتنیدگیمیانتاروپوداستفادهمیبردویگانگیمیان
عاشقومعشوقوالزموملزومبودن"یحّبهم"و"یحّبونه"رابهزیبایینشانمیدهد.
پود و "یحّبهم" به تار دادن نسبت و داشته نظر مّد را ریسندگی عمل دّقت، به وی
باره این در رازی نجم است. "یحّبونه" بر "یحّبهم" بودن دلیلسابق به "یحّبونه" به
نداشتیکهالفمحبت یحّبونههیچکسزهره بر نبودی یحّبهمسابق »اگر میگوید:

زدی.«)همان،44(
درجملهنیزابتدا"تاریحّبهم"استکهمیآیدتاجامهیعشقرابسازدوسپس"پود 
یحّبونه"درکناراینتارقرارمیگیردودرآنتنیدهمیشود؛بدینوسیلهنویسندهبه
خوانندهالقامیکندکهعشقخدانسبتبهبنده،پیشازعشقبندهنسبتبهخداستو

بهقولابوالحسنخرقانی»اوراخواستکهماراخواست.«)همان،250(
دراینجاگزینشکلمهی"سررشته"بهمنظورایجادتناسبمیانسررشته،جامهو
تاروپوددرمحورهمنشینیکالمصورتگرفتهاستوموسیقیمعناییسخنراافزایش
میدهد.تناسبازجملهقاعدهکاهیهایمعناییاستکهبررویمحورهمنشینیصورت
اینهمانرشتهای "فتنه"هممانندرشتهنقشمیبنددو نویسنده میگیرد.درخیال

استکهتاروپودجامهیعشقرامیسازد.
»مابهمقامخاکیراضیبودیمواّولاستغفارمیخواستیم،گلیمگوشهیادباربعد
"الحزم و آورده تسلیم دامن پایهّمتدر فراغت ودرکنج دردوشسالمتکشیده
سوءالظن"برخواندهودانستهکهقربتملوکرااگرچهفوایدبسیارست؛اّماآفاتبیشمار

است.«)همان،50(
و است پارسی ادب آهنگین و موزون نثر اعالی نمونههای از یكی مرصادالعباد
اثربسیاردربندآهنگینکردنکالمخویشاست.دراینجاسجعمیان این نویسنده
"کشیده،آورده،برخواندهودانسته"،"بسیاروبیشمار"وتكرار"است"کهکاربردردیف
شعریرادارد،همگیموجبافزایشموسیقیکالمگردیدهاند."سجع"صنعتحاصل
از نمونهای آواییکاملاستکههردو نتیجهیتكرار "ردیف" ناقصو آوایی ازتكرار
قاعدهافزاییمیباشند؛بهاعتقادیاکوبسن»فرآیندقاعدهافزاییچیزینیستجزتوازندر
وسیعترینمفهومخودواینتوازنازطریقتكرارکالمیحاصلمیآید.«)صفوی،ج1،

)1383:150
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محور روی بر که است نمادپردازی عبارت، این معنایی قاعدهکاهیهای جمله از
جانشینیانجاممیگیرد."خاک"درادبیاتفارسینمادپستیوحقارست.دراینجامقام
خاکیعالوهبراینکهاشارهبهآفرینشانسانازخاکدارد،پستیوحقارتخاکنیزمّد

نظراستومنظورنویسندهازآن،پستترینمرحلهومقامممكناست.
با ازرویمصلحتیاست. عبارت"گلیمدردوشکشیدن"بهمعنیتحّملسختی
بارمعناییاین اضافهشدن"ادباربعد"و"سالمت"عالوهبرساختاضافهتشبیهی،بر
عبارتنیزاضافهشدهومفهومتحّملکردنسختیبعدبهخاطردرامانبودنوسالم

بودنراپیدامیکند.
"گلیمگوشه"ترکیبنووتازهاستکهباگریزازهنجارهاینحویزبانوقلبدو
کلمهساختهمیشود.باتوّجهبهمعنیلغویگلیمبهعنوان"گستردنیکمارزش"ساخت
ترکیباضافی"گلیمگوشهیادباربعد"حقارتوبیارزشی"بعد"رابهصورتتلویحیبه
ذهنمیرساند؛ناگفتهنماندکهنجمرازیدرساختاینترکیب،بهترکیبکنایی"سیاه

گلیم"نظردارد.
"دامن "پایهّمت"و "کنجفراغت"، "دوشسالمت"، ادباربعد"، "گلیمگوشهی
تسلیم"همگیاضافههایتشبیهیواستعاریهستندکهموجبآشناییزداییگشتهو
کالمرارستاخیزیمیکنند.»تشبیهواستعارهازجملهقاعدهکاهیهایمعناییمیباشند؛
انتخابازرویمحورجانشینیبرحسبتشابه،بهصنعتتشبیهوازطریقاینصنعتبه

استعارهمیانجامد.«)صفوی،ج1383:169-70،2(
ایناضافههابررویهمرفتهایماژیهنریرادرذهنخلقمیکنند:تصویرانسانی
کهباخیالیآسودهدرگوشهایخوابیده.نویسندهبااستفادهازاینتصویر،حالتکسانی
کهسالمترابرعشقوخطراتآنترجیحمیدهندبهتصویرمیکشد.قرارگرفتن"گلیم
بعد"بر"دوشسالمت"بدینجهتاستکهاهلسالمتچیزیجزبعدودوریرابا
خودحملنخواهندکردومثلدورازشتربخوابتاخوابآشفتهنبینیراتداعیمیکند.
"هّمت" الفاظ رازی نجم است. ازگوشهگیریکردن کنایه آوردن" دامن در "پای
و"پا"رابهکنایهاضافهمیکندوساختدیرینهیآنرابرهممیزند.ترکیبجدید،
از یكی کنایه رامیدهد. بردن پناه بهگوشهای و وکوششکردن ترکتالش معنای
قاعدهکاهیهایمعناییبهشمارمیرود؛»ترکیباتوجمالتکناییهمچونیکنشانهی
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زبانیعملمیکنندونشانهایبهشمارمیروندکهبرحسب"تشابهمعنایی"بررویمحور
جانشینیبهجاینشانهدیگر"انتخاب"میشوند.«)همان،128(

"پا"نمادحرکتوتكاپوستکهدرمحورهمنشینیکالمبا"هّمت"همخوانیدارد.
همچنینشكلظاهری"دامن"بهخاطرپوشیدگیآن،پنهانشدنوپناهگرفتنرابه

ذهنمیآوردکهباتسلیمشدنقرابتمعناییدارد.
»وازآنترسیدهکهنبایدکهسرمایهازدستبرودوسودبهدستنیایدوعاقبت
مرتبهیخاکیدرآبطلببایدکردکه"یالیتنیکنتتراباً"،مارابهعنایتبیعلّتاز
کنجادبارخمولبیرونآوردبیاختیارما.«)نجمرازی،1387:50(تكرارصامت"س"
کهبهآن»صامتیاهمخوان"سایشی"گفتهمیشود«)باقری،1384:107(نوعیدلهره
برقید بیانشدهدرمتناست.تقدیمفعل بازتابترس القامیکندکه بهمخاطب را
"بیاختیارما"درپایانمتن،نمونهایازقاعدهکاهینحویاستوبرایآهنگینکردن
کالمانجاممیگیرد.قاعدهافزاییصورتگرفتهدرتكرارهدفمند"ما"نیز،بهعنوانتكرار
آواییکاملیکصورتزبانی،درابتداوانتهایجمله،صنعتردالعجزعلیالصدررادر
متنایجادمیکندوبهتوازنواژگانیمیانجامد. تكرارآواییناقصدرواژههای"ترسیده،

سرمایه"،"برود،نیاید"و"عنایت،بیعلّت"نیز،براینتوازنواژگانیمیافزاید.
"سرمایه"با"سود"تناسبدارد،خاکباآبتضاددارد.اینتناسبوتضاد،موسیقی
معنویرادرسخنبهبارمیآوردوازقاعدهکاهیهایمعناییهستندکهبررویمحور

همنشینیشكلمیگیرند.
یكیازشیوههایعدولازهنجاردرحوزهیمعناییکنایهمیباشد.دراینجا"درآب
کردنچیزی"کنایهفعلیازبیهودههدردادنآناست.نجمرازیبااستفادهازذهنخاّلق
خود،کلمهی"طلب"رابهاینعبارتاضافهکردهوترکیبینومیسازد."درآبطلب
کردنچیزی"محصولذهنخاّلقنجمالّدینمیباشدوبهمعنایهدردادنچیزیدر
طلبامریمحالاست.درسطرپایانینیزاضافهیاستعاری"کنجادبارخمول"بهعنوان

یكیدیگرازقاعدهکاهیهایمعنایی،بربرجستگیسخنمیافزاید.
»عقلراباعشقکارینیستزودشپنبهکن

را جواله اشتردل آن کرد خواهی چه تا                   
نه برد؟ تواند راهی خود عشق نزد عقل
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را« لشكرگاه اوباش کار چه شاهنشه نزد                   
)نجمرازی،1387:60-61(

بیتدروزن)فاعالتن،فاعالتن،فاعالتن،فاعلن(سرودهشدهاست.اینتوازنهجایی
حاصلنمونهایازقاعدهافزاییاستکهبادرنگمیانگروههایهجاییدرامتدادزمانی
مشّخصوتكرارمنّظمچنینامتدادزمانیشكلمیگیرد.استفادهازصنعتقافیهبهعنوان
تكرارآواییناقصوردیفبهعنوانتكرارآواییکاملیکصورتزبانی،قاعدهافزاییهای
نیز "ش" همخوان تكرار میگردند. شعر در واژگانی توازن موجب که هستند دیگری
برای را آن گونهایکهشنیدن به است؛ گردیده ابیات درونی افزایشموسیقی موجب
آن تكرار که است سایشی صامتهای جز "ش" صامت میسازد. لّذتبخش مخاطب
شادیونشاطرادرفضاپراکندهمیسازد.اینشادیونشاطبهخاطرحضورعشقدر

عبارتاست.
Rhetoric Ques- )ازدیگرشیوههایتشّخصبخشیدنبهکالم،ایرادپرسشبالغی
tion(است کهدرهردوبیتمشاهدهمیشود.پرسشبالغی،پرسشیاستکهغرض
اصلیدرآنطلباخبارنیستوبرایبیانمقاصدمجازیبهکارمیرود.غرضازایراد
پرسشدربیتاّول،امرونهیمخاطباستکهبهوسیلهپرسشموّکدترمیگردد.قید
"زود"وتقدیمفعل "چهخواهیکرد"نیزدراینزمینهنقش بسزاییدارد؛»زیراتقدیم
فعلدرجملهکالمراقاطع،مؤّکدوآمرانهمیکند.«)شمیسا،1386:117(آوردنضمیر
مّتصلمفعولی)َ-ش(بههمراهقیدبهجایضمیرمنفصل)اورا(عالوهبرضرورتشعری
بهخاطرکوتاهکردنسخنوسرعتبخشیدنبهانجامفعلاست.هرچندکورشصفوی
قاعدهکاهینحویرابهایندلیلکهبرمعناومفهوممتنتأثیرندارد،بهعنوانقاعدهکاهی
بهحسابنمیآورد؛اّماهمانگونهکهمیبینیم،دراینجاتقدیمفعل،مؤلّفههای"تاکید"

و"قاطعّیت"رابهبارمعناییمتنمیافزاید.
استفادههمزمانازسهکنایهدربیتاّول،موجبآشناییزداییچشمگیریدرکالم
گردیدهاست."پنبهکردن"کنایهفعلیازفریبدادنودستبهسرکردنو"اشتردل"
کنایهازترسوبودناستکهشاعربهدلیلمصلحتاندیشیوخطرناپذیری،آنرابهعقل
نسبتمیدهد."جواله"بامعنیلغوی"بافنده"درپایانبیتاّول،با"پنبه"تناسبدارد.
شاعرعقلرابهجوالهتشبیهمیکند،جوالهبودنعقلدراینجا،کنایهازیاوهگوبودنو
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بیاساسسخنگفتنعقلاست.
"اشتردل شاعرصفت اّول، بیت در "عقل" نام ناخوشایند تكرار از جلوگیری برای
جواله"رابهجایموصوفآن)عقل(بهکارمیبرد.ضمیراشاره"آن"کهبرایحقارت

بهکاررفتهاست،بربیارزشیعقلمیافزاید.
بیتدّوممتضّمنمفهومیسادهوکلّیاستکهعبارتاستازعدمراهیابیعقلبه
عشق.اینمطلبپیشازایننیزبارهاتوّسطبسیاریازعرفابیانشدهاست؛اّماشاعربا
نبوغوخاّلقیتخود،دستبهآشناییزداییمیزندوباایرادپرسشبالغی،ذکرتمثیلو
استفادهازضمیرمشترک"خود"بهمنظورتأکید،سخنخودرابرجستهمیسازد.دراین
تمثیلعقلبهصورتپنهانبهاوباشلشكرگاهتشبیهمیشود.اینتشبیهبرایملموستر
کردنجایگاهومرتبهیعقلدربرابرشاهنشاهعشقاست.تمثیل،تشبیه،کنایه،ایراد
پرسشبالغیوصفتجانشینموصوف،همگیازانواعقاعدهکاهیهایمعناییبهشمار

میروندکهدراینعبارتبهکاررفتهاند.
»هرچهملكوتیاتاستبیخهایآنشجرهتصورکنوهرچهجسمانیاتاستتنهی
الّسالمشاخهایشجرهومالیكهبرگهایشجرهوبیان انبیاءعلیهمالصالهو شجرهو
ثمرهیآنشجرهدرعبارتنگنجدوبهزبانقلمدوزبانباکاغذدوروینتوانگفت.شعر

بشكست سر رسید اینجا قلم    نی قا خا شت مینو  قصهها
پسهمچنانکشجرهدرثمرهتعبیهباشدثمرهدرشجرهتعبیهاستتاهیچذّرهاز

شجرهنیستکهازوجودثمرهخالیاست.«)نجمرازی،1387:63(
تكرار"هرچه"درسطراّولوتكرار"شجره"و"ثمره"درسرتاسرعبارت،قاعدهافزایی
استکهحاصلآنتوازندرعبارتمیباشد.اینتكراردربندآخر،صنعت"طردوعكس"
رامیسازد؛اینصنعتعالوهبرافزایشموسیقیدرونیمتن،موجبافزایشحرکتو

تالشذهنبرایپیداکردنمعناومفهوممیگردد.
جمعبستن"ملكوت"و"جسمانی"با"ات"قاعدهکاهیدستوریاست.لفظ"ثمره"
و"شجره"چندینباردرمتنتكرارشدهاست؛»تكرارازقویترینعواملتأثیراستو
بهترینوسیلهیاستکهعقیدهیافكریرابهکسیالقاءمیکند.«)شفیعیکدکنی،99

)1376:
نویسندهبرایتفهیمبیشتروتأکیدبراهمّیتوضرورتوجودحضرتمحّمد)ص(
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درختی به آفرینش تمثیل این در میکند. استفاده تمثیل از آفرینش، و هستی برای
تشبیهشدهکهحضرتمحّمد)ص(بهمثابهیثمرهیآناست.عالوهبرتمثیل،نمونههای
اینعبارتبهچشممیخوردکهتناسبمیان"قلمو ازقاعدهکاهیمعناییدر دیگری

کاغذ""دوزبانودوروی"و"شجره،ثمره،تنه،شاخ،برگ،بیخ"ازآنجملهاست.
نمونهیدیگراینقاعدهکاهیمعنایی،ایهاماستکهبررویمحورهمنشینیمحقق
میشود؛ایهامموجوددر"دوزبان"و"دوروی"خوانندهرابهتأّملوامیدارد. "دوزبان"
و"دورویی"درنگاهاّولشكلظاهریقلمقدیمکهشكافیدرنوکدارد و دوزباناست
وهمچنینشكلظاهریکاغذکهازیکطرفسپیداستوسپسنوشتههایسیاهبرآن
قرارمیگیردو"دورویی"راتداعیمیکند؛اّمابااندکیدرنگروشنمیشودکهمنظور
نویسنده،صفت"دوزبانی"و"دورویی"استکهدرنگاهیاستعاریبهقلمنسبتداده
شدهاند.نویسندهقلموکاغذراموجوداتزندهایمیداندکهدارایصفاتانسانیهستند.
دراینجا"دورویی"و"دوزبانی"کنایهازریاکاربودنودروغگوبودناست.همراهی
همزمانسهآرایهایهام،تشخیصوکنایهبهنحوزیباوچشمگیریموجبآشنازداییدر
متنگردیدهاست.»معذوریدکهشماراسروکارباعشقنبودهاست.شماخشکزاهدان
صومعهنشینحظایرقدسایدازگرمروانخراباتعشقچهخبردارید؟سالمتیانراازذوق

حالوتمالمتیانچهچاشنی؟«)نجمرازی،1387:71(
همانگونهکهاشارهشدیكیازشگردهایآشناییزداییدرکالمایرادپرسشبالغی

استکهدراینجابهمنظورطنزوتحقیربهکاررفتهاست.
پنج دارید؟" خبر چه عشق  خرابات گرمروان "از  عبارت  در "ر" غلتان همخوان
واژهی مقابل القامیکند؛در بهذهن را وسّیالی روان استکهحرکت تكرارشده بار
"خشک"،ایستایی،بیحرکتیوانعطافناپذیریزاهدانصومعهنشینرادرذهنمجّسم
میکند.تكرارصامتهایسایشی"س"و"ش"نیزمفهومخشكیرابیشتربازمیتاباند.
گزینشواژهی"خشک"دراینمحلازهنرنماییهاینویسندهاست؛زیرا»واژههادر
تواناکسياستکه فروفشردهاند.شاعر را انرژيهايشگرفي پنهانخویش، پردههاي
بتواندباترفنديشایستههرچهبیشتر،این انرژيهاراآزادوکالمخودرارستاخیزي

کند.«)حسنلي،1383:103(
تشبیهعشقبهخراباتکهازاندیشههایمالمتینجمالّدینرازیسرچشمهمیگیرد،
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آن ساکنان که الهی بارگاه تشبیه میشود. محسوب دوره این تازه و نو تشبیههای از
فرشتگانیهستندکهدرصومعهعبادتندوجزعبادتچیزیازآنانبرنمیآیدبهحظیره
نیز،درنوعخودجالببهنظرمیرسد.حظیرهبهمعنیزمینیاستکهبادیوارمحصور
شدهباشد.وجهشبهاینتشیهمیتوانددرحصاربودنحظیرهوبارگاهالهیباشدکهیكی
بهصورتحقیقیودیگریبهصورتمجازیاست.عالوهبراینتشبیه،تقابلمالمتیانبا
سالمتیان،خراباتباحظیرهوعشقوزهدنیز،ازطریققاعدهکاهیمعنایی،هنروزیبایی

متنرامیافزاید.
تناسب برای که است واژگانی قاعدهکاهی از گونهای واژهی"سالمتیان" از استفاده

آواییبا"مالمتیان"صورتمیگیرد.
صدفتنهوشوردرجهانحاصلشد »ازشبنمعشقخاکآدمگلشد
یکقطرهفروچكید،نامشدلشد« سرنشترعشقبررگروحزدند

)نجمرازی،1387:72(       
همانگونهکهذکرشدوزنعروضی،ردیفوقافیههمگیصنعتهاییهستندکهبر

اساسقاعدهافزاییشكلمیگیرندودراینبیتهرسهبهچشممیخورند.
کالم شدن رستاخیزی عوامل از یكی تشبیه طریق از بكر و زیبا تصاویر آفرینش
اّماتشبیهآنبه میباشد.درمتونادبی"عشق"بهمواردگوناگونیتشبیهشدهاست؛
شبنموسرنشتربدیعوتازهاست.اضافههایتشبیهی"شبنمعشق"و"سرنشترعشق"
کهیكینرمیولطافتعشقودیگریبّرندگیوخشونتعشقراانعكاسمیدهد،در
دوبیتمتوالیقرارمیگیرندوپارادوکسیزیباراخلقمیکنندکهموجبلّذتهنری

میگردد.
بیتدّومآفرینشدلراباتصویریزیباتوضیحمیدهد؛رگروحبانشترعشقبریده
میشود،قطرهخونیمیچكدوتبدیلبهدلمیگردد.شاعردراینجابادقتنظربه
تشابهظاهریدلوقطرهخوندرحالچكیدننظردارد. استفادهازنشتربرایزدنرگ
وبیرونآمدنخوناست.تشبیهعشقبهنشترتصویریخلقمیکندکهکاربردنشتررا

نمایانترمیسازد.
مصراعآخر،ازدوجملهتشكیلشدهاستکهیكیفروچكیدنقطرهیخونروح
ودیگریتبدیلآنبهدلرابیانمیکند.حذفحرفربط"واو"ازمیانایندوجمله
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سرعتوتوالیایندوعملرانشانمیدهد.شاعربدینوسیلهروشنمیسازدکهقطرهی
انفعال روحبالفاصلهبعدازچكیدنتبدیلبهدلمیگردد؛بدوناینکهنیازبهفعلو
دیگریداشتهباشد؛بهعبارتیهدفشاعرازاینکار،نشاندادنهمخوانیدلوعشق
استکههردوازیکجنسهستندوبههمیندلیلعشقدردلجایمیگیرد.در
حقیقتعشقبرایخودمحفلیساختهاستکهدرآنجایبگیرد.اینتصویر،رابطهی
بینعشق،دلوخونرانمایانمیسازدواینکهعاشقبرایرسیدنبهعشقچهخون

دلیبایدبكشد.
زیباترین از یكي تشخیص میباشد.  تشخیص صنعت دارای تشبیه بر عالوه بیت
انواعخیالدرشعرفارسياستکهدرحوزهیقاعدهکاهیمعناییموجبآشناییزدایی
میگردد.شاعربهگونهاینادروعادتستیزاینصنعترادرموردروحبهکارمیبرد.
ویدلرابهمثابهیخونروحویابهعبارتیعصارهوزبدهیروحمیداندکهباتوجه
بهقداستروحدرمتونعرفانی،اینامربرارزندگیروحمیافزاید.اینسخنمبتنیبر
باورعرفاستکهقلبیادلفرزندروحاستوازازدواجروحونفسقلبمتولّدمیشود.

»مایهیخالفتآدمبرزفاناینضعیفباسرمایهیوجودملكیمیگوید:   
بیرونزدوکونایپسرسرمایهیماست ازماتوهرآن چهدیدهایسایهیماست
مادایهیدیگرانواودایهیماست« بیماییمابهکارسرمایهیماست
)نجمرازی،1387:80(

درنگمیانگروههایهجاییدرامتدادزمانیمشّخصوتكرارمنّظمآنامتدادزمانی،
قاعدهافزایی قاعدهافزایی، این بر آواییدربیتگردیدهاست.عالوه توازن ایجاد موجب
درتكرارآواییناقصوآفرینشقافیهوتكرارآواییکاملوشكلگیریردیفنیز،توازن
واژگانیرادرمتنایجادمیکنند.یكیازبارزترینویژگیهاینجمرازی،عالقهویبه
ایجادوزنوآهنگدرکالماست؛تكرارکلمه"ما"وواج"س"ازدیگرترفندهاییاست

کهویبهمنظورافزایشموسیقیدرونیشعرانجاممیدهد.
دربیتاّولشاعرباگزینشکلمهی"سایه"عالوهبرواجآراییباحرف"س"ازمعنای
نمادینسایهدرمتونعرفانینهایتاستفادهرامیبرد.نمادقاعدهکاهیمعناییاستکهبر
رویمحورجانشینیصورتمیگیرد.درمتونعرفانی»تمامیتجلّیاتحقیقتالهی،که
بهچشممؤمنانوعارفانتمامیخلقتاست،بهعنوانظلاهللیاسایهیخدا،نورسیاهو
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ظهرتاریکملحوظمیشود.تمامیشكلهاکهمحدودهیموجودرامشخصمیکند،جز
سایهایفرافكندهازنوریبرترنیستوسایهبامخفیکردنایننور،وجودآنراگواهی

میکند.زیباترینانسانجزسایهاینیست.«)ژانشوالیه،1388:515(
منظوراز"سرمایه"درمحورجانشینیکالم،هستیووجودحقیقیاستکهشاعرآن
راماورایهردوجهانمیداندوبرآناستکهاینهستیمجازیتنهاسایهایازآناست.
درعبارت"بیماییما"پارادوکسیزیبانهفتهاستکهازنمونههایقاعدهکاهیمعنایی
استوبرجستگیوتشّخصرابهزبانمیبخشد.هنرپارادوکس،ایجاداعجابوحیرت
درخوانندهوبرانگیختنتأّملوتفّكردراوست.درکناراینپارادوکسلفظ"ما"هشت
باربهتناوبتكرارمیشود؛ازآنجاکهتكراریکمعنایامفهومبهمنظورتأکیدبرآن
صورتمیگیرد،اینامرابهامیهنریرادراثرمیآفریندومخاطبرابهتفّكروامیدارد.
آوردنواژهی"زفان"بهجایزبان،قاعدهکاهیآواییاستکهمنجربهبرجستهسازیدر

متنمیگردد.
»جانآدمبهزبانحالباحضرتکبریائیمیگفت:مابارامانتبهرسنمالمتدر
ازچنیننسبتهاباک سفتجانکشیدهایموسالمتفروختهایمومالمتخریدهایم.

نداریم.هرچگویندغمنیست.بیت
چاالک عیار یار ای تو بهر از   بلتابدرندپوستینمهمهپاک
معشوقهتوراوبرسرعالمخاک« درعشقیگانهباشازخلقچهباک
)نجمرازی،1387:81(

نویسندهباتسجیعمیانواژههای"امانت،مالمت،سالمت"و"خریدهایم،فروختهایم"
موسیقیدرونیمتنراافزایشمیدهد.همانگونهکهذکرشد،سجعقاعدهافزاییاست
کهاساسآنتكرارآواییناقصیکصورتزبانیاست.وزنعروضیشعروقافیهآننیز

ازجملهقاعدهافزاییهایاینعبارتبهشمارمیروند.
تقابلمیان"مالمتوسالمت"و"خریدنوفروختن"درمحورهمنشینی،صنعت
معنویتضادرامیآفریند.اینتقابلبههمراهتناسبمیانواژههای"بار،رسنودوش"،
"موسیقی ایجاد موجب برجستهسازی، بر عالوه که هستند معنایی قاعدهکاهیهای

معنوی"درکالممیگردند.
بر بارسنمالمت باریتشبیهمیشودکهجانآدمی به امانت درمحورجانشینی
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دوشمیکشد."بارامانت"درمحورجانشینیکالماستعارهازعشقیامعرفتالهیاست.
در"سفتجان"نیزاستعارهمكنّیهازنوعتشخیصیاانسانوارگینهفتهاستکهباقرار
گرفتندرکناراضافههایتشبیهی"بارامانت"و"سفتجان"تصویریزیباخلقمیکند.
"پوستیندریدن"کنایهازبدگوییکردناست.بیتاّولحاکیازآناستکهشاعر
"دریدن" بهمعشوقتحملکند. راهرسیدن رادر زبانی حاضراستهرطعنهوزخم
شّدتآسیبودردورنجرابهذهنالقامیکندوبهکارگیریهمزماندوقید"همه"
و"پاک"مفهومقطعّیتوجدیّترابهشعراضافهمیکند.گرهخوردگیانواعقاعدهکاهی
نویسنده کالم به ویژهای برجستگی کنایه، و استعاره تناسب، تضاد، قبیل از معنایی

میبخشد.
فشرده و موجز را سخن که است نحوی قاعدهکاهی پایانی مصرع در فعل حذف
میکند.ایجازوفشردهگوییازشیوههاییاستکهنویسندهیاشاعربرایمؤثّرترکردن

کالمخویشبهکارمیبرد.
»آنمغرورسیاهگلیمراکهوقتیبهفضولیبیاجازتدزدیدهبهقالبآدمدررفتهبود،
وبهچشمحقارتدرممالکخالفتاونگریستهوخواستهکهدرخزانهیدلآدمنقبی
زندمیّسرنشدهاورابهتهمتدزدیبگرفتندوبهرسنشقاوتبربستندتاوقتسجود
جملهیمالیكهسجدهکردنداونتوانستکرد.زیراکهبهرسنشقاوتآنروزشبستندکه

بیدستوریدرکارخانهیغیبرفتهبود.«)همان،86(
رفته، "در واژههای ناقصدر آوایی تكرار اینعبارت، قاعدهافزاییصورتگرفتهدر
نگریسته،خواسته""دزدیده،نشده"و"بگرفتند،بربستند،کردند"استکهحاصلآن

توازنواژگانیدرعبارتوبرجستهشدنسخنمیباشد.
زبان تشّخص سبب موارد بسیاري در )Epithet(موصوف جاي به صفت آوردن
ميشود."مغرورسیاهگلیم"صفتجانشینموصوفاستکهبهخاطرکراهّیتنویسنده
ازآوردننامشیطانوتحقیراوذکرمیگردد.قرارگرفتنضمیراشارهی"آن"درکنار

اینصفت،بربارمعناییاینتحقیرمیافزاید.
"ممالکخالفتاو"استعارهازوجودانساناستکهباخزانهتناسبدارد."خزانهی
دل"اضافهتشبیهیاست.وجهشبهاینتشبیهدرایناستکه"خزانه"و"دل"هردو
محلنگهداریگنجاند؛یكیمحلنگهداریگنجوسرمایهیکمملكتودیگریجایگاه
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گنجمعرفتوعشقالهی."نقبزدن"دراینجااستعارهتبعّیهازواردشدناستکهدر
محورهمنشینیکالمبا"خزانه"وقید"دزدیده"همخوانیمعناییدارد.

به استعاره این است. انسان از استعاره درمحورجانشینیکالم "کارخانهیغیب"
همراهتشبیه"رسن"به"شقاوت"،بهسخنتشّخصمیبخشد.درکل،تلفیقسهصنعت
تشبیه،استعارهومراعاتالنظیربهعنوانقاعدهکاهیهایمعناییدراینعبارتموجب

برجستهسازیچشمگیریگشتهاست.
دربندپایانی،متمم"رسنشقاوت"برفعلتقدیممیشود.اینتقدیمعالوهبرخوش

آهنگیجملهبهمنظورجلبتوجهمخاطببهشقاوتشیطانصورتگرفتهاست.
»اّماهروقتازذوققربتوانسحقبراندیشدی،وفراخنایفضایعالمارواحو
زقههاییکهبیواسطهیافتهبودیادکردی،خواستیتاقفصقالببشكندولباسآبو

گلبرخودپارهکندد.«)همان،90(
است. داده انعكاس را اندوه و بهخوبیفضایغم عبارت این در "آ" تكرارمصّوت
انتقال را حسرت و کشیدن آه حالت تلفظ، هنگام در کشیدگی دلیل به "آ" مصوت
میدهد.تكرارمصّوت"ف"و"ق"نیز،فضایحاکمراسنگینوگرفتهمیسازد.نوشتن
"قفص"با"ص"بهجای"س"وقرارگرفتنسهحرفبامنحنیبستهدرکنارهم،فضای

بستهقفسرابازمیتاباند.
نویسندهبابهرهگرفتنازاضافههایتشبیهی"قفصقالب"و"لباسآبوگل"در
قالبقاعدهکاهیمعنایی،دستبهآشناییزداییدر سخنخودمیزندوبابهکارگیری
استعارهبهعنوانیكیدیگرازقاعدهکاهیهایمعناییبربرجستگیکالمخویشمیافزاید؛
"زّقه"نیزاستعارهازاسرارومعارفالهیاستکهروحپیشازتعلّقبهجسمبیواسطه

دریافتمیکرد.
"آبوگل"مجازماکانازجسمانساناست.مجازیكیدیگرازشیوههایقاعدهکاهی
معناییاستکهسخنرابرجستهمیسازد.آمدنلفظ"آبوگل"درمحورجانشینی
بهجایجسمانسان،بیارزشیقالبخاکیرایادآوریمیکند.تشبیهجسمبهلباسنیز
تأّملبرانگیزاست؛وجهشبهاینتشبیهدرپوشندگیایندونهفتهاستکهیكیجسمو
دیگریروحراپنهانمیسازد؛دیگراینکهجسمنیزمانندلباسعاریتیوناپایداراست.

عبارت"لباسآبوگلبرخودپارهکردن"متضّمندونكتهاست؛"لباسآبوگل"
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دراینجانمادهستیمجازیانساناستکهپارهکردنآنبهمنزلهیرهاییورسیدن
بهحقمیباشد.بااضافهشدن"برخود"،کنایهفعلی"لباسبرخودپارهکردن"دردرون
اینعبارتساختهمیشودکهمفهومشیونوسوگواریکردنرادربردارد.قرارگرفتن
ایندومفهومدریکعبارتبرایبیانایننكتهاستکهانسانبرایرهاییازچنگال

وجودمجازیخود،بایدبهنهایتتأثّرودردناشیازایناسارتبرسد.

3- نتیجه گیری

انتقال را اینشكلاستکهمحتوا واقع است.در "شكل" مبنا فرمالیستی نقد در
دیگری با هرجز که است نظامی مانند ادبی اثر هر فرمالیستها عقیدهی به میدهد.
هماهنگیوتعاملدارد.بانقدفرمالیستییکاثرادبیمیتواندریافتکهچگونهاجزاو
عناصریکاثرادبیدرتعاملبایکدیگرمفاهیمواحساساتموردنظرصاحباثررابه

مخاطبانتقالمیدهندوبراوتأثیرمیگذارند.
باتوّجهبهوجودگنجینههایفراوانلغاتوترکیباتدرهرزبانی،شاعرونویسنده
انتقالمفاهیممیزند. ابتدابهصورتآزادانهوهدفمنددستبهگزینشواژهبرای از
نویسندهوشاعردرپسگزینشهرواجیاواژهانگیزهایداردکههدفنقدفرمالیستی

پیداکردنآناست.
نجمالّدینرازینویسندهایاستکهاندیشههایواالیخودرادرقالبتصویرسازیهای
بدیع،ترکیباتتازهوموازنهوسجعهایپیدرپیبیانمیکند.ازآنجاکهمفاهیمعرفانی،
مرصادالعباد واژهی هر پس در میشوند، سرریز کالم ظرف از که هستند مفاهیمی

معناییپنهاناستکهنقدفرمالیستیمارابهآنراهنماییمیکند.
پسازبررسیبابدّومنثرمرصاد العبادوباتوّجهبهآهنگینبودننثراینکتاب،
میتوانگفتحدودپنجاهدرصدبرجستگیمتناینکتاب،ناشیازقاعدهافزاییوتكرار
ناقصیاکاملصورتهایزبانیبهصورتسجع،قافیه،ردیف،وزنعروضی،واجآراییو...

میباشدکهموجبتوازننحوی،آواییوواژگانیدرمتنمیگردد.
ازاینمیان،سجعنقشبیشتریراایفامیکندوحدودچهلدرصدقاعدهافزاییرا
بهخوداختصاصمیدهد.باتوجهبهآمیختگینظمونثردرمرصاد العباد،قاعدهافزایی
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مربوطبهمؤلّفههایوزن،قافیهوردیفنیزدراینمتنبسامدباالییداردوحدودسی
پانزده گفت میتوان تقریبی بهصورت همچنین میگیرد. بر در را قاعدهافزایی درصد
درصدقاعدهافزاییمربوطبهواجآراییوحدودپنجدرصدبهصنعتهاییمانندردالعجز،
تكرار کامل صورت به زبانی صورت یک نیز گاهی میگردد. مربوط و... عكس و طرد
میشود؛بدوناینکهعنوانردیف،رّدالعجزو...راداشتهباشد.اینتكرارهاکهحدودده
درصدقاعدهافزاییهاراشاملمیشوند،عالوهبرتوازنواژگانیبهمنظورتاکیدبرکالم

صورتمیگیرند.
ازمیانپنجاهدرصدبرجستهسازیکهبهقاعدهکاهیاختصاصدارد؛بهجرأتمیتوان
گفتبیشازنوددرصدآن،مربوطبهقاعدهکاهیمعناییمیگردد.ازمیانقاعدهکاهیهای
معنایی،گروهتمثیل،تشبیه،استعارهونمادبسامدبیشتریداردوحدودپنجاهدرصد
قاعدهکاهیرادربرمیگیرد.بعدازاینگروه،تناسبوکنایهنیزبهتناوبدرمتنبهچشم
میخورندوهریک،چیزیحدودپانزدهدرصدقاعدهکاهیرابهخوداختصاصمیدهند.
تضادوپارادوکسنیزازجملهقاعدهکاهیهایمعناییهستندکهدرمتنبهکاررفتهو
تقریباًپنجدرصدقاعدهکاهیمعناییمتنراشاملمیشوند.درصدهایباقیماندهاین

قاعدهکاهیشاملصنعتهاییمانندمجاز،ایهامو....میشود.
سایرقاعدهکاهیهامانندنحویوآوایینیزبابسامدکمتریدرمتنبهدیدهمیشوند.
میتوانگفتچیزیحدودهفتیاهشتدرصدقاعدهکاهی،مربوطبهقاعدهکاهینحوی
یاسه تنهادو بهچشممیخورند، بهندرتدرمتن قاعدهکاهیهاکه میگرددوسایر

درصدرادربرمیگیرند.

40درصدسجع

30درصدوزن،قافیهوردیف

15درصدواجآرایی

90درصد1-قاعدهکاهیمعنایی

50درصد-تشبیه،تمثیل،استعارهونماد
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15درصد-کنایه

15درصد-تناسب

5درصدتضادوپارادوکس

5درصدایهام،مجازو...

7درصد2-قاعدهکاهینحوی

3درصد3-قاعدهکاهیآواییو...

قاعدهکاهی

5درصدطردوعكس،ردالعجزو...

10درصدسایرتكرارهایکاملصورتزبانی

قاعدهافزایی
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