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  چكيده
. ترين آثاري است كه پيوسته مورد نقد و تحليل قرار گرفته است  مثنوي معنوي از شگرف

» واژگـاني ــ     سـاختاري «هاي منحصر به فرد اين شاهكار ادبي، وحـدت    يكي از ويژگي
هـاي همسـاني،     منظـور از جملـه  . است) توازن نحوي و واژگاني(هاي همساني   جمله
همپايگي، تفسيري، بدلي يـا   رابطةهايشان با هم،   واره  هاي مركبي است كه جمله  جمله

بايـد  . ها ممكن است مركـب وابسـته باشـند     واره  تأكيدي دارند و هر يك از اين جمله
 اعتراف نمود كه به نقش الگوهاي نحوي، در ايجاد بالغت و موسيقي كمتر توجه شده

كـه مبتنـي بـر روش تسـجيع و تكـرار      ... اگر صناعاتي مثل موازنه و ترصـيع و . است
شـود كـه روش موازنـه و ترصـيع،       هستند، از ديدگاه نحوي بررسي شوند، روشن مي

هاي همساني است كه ساختار زباني و دستوري يكساني دارند؛ يعني اين الگوي   جمله
، بـر  »ــ واژگـاني    سـاختاري «وحدت  آنچه كه الگوي. نحوي، بستر آن صناعات است

صنايع مذكور فزوني دارد، اين است كه در صنايع مذكور آهنـگ واژگـان و خصوصـاً    
ها اهميت دارد و كمتر بـه وحـدت سـاختار دسـتوري و وحـدت        آهنگ پاياني جمله
انگيزي اين الگوي نحوي را چه در ديوان   موالنا به نحو شگفت. شود  واژگاني توجه مي

. ها ابـايي نـدارد    گيرد و از تكرار واژگان و تركيبات و جمله  مثنوي به كار مي و چه در
ايـن مقالـه در عـين    . چه بسا همين ساختار يكسان، موجد موسيقي در شعر وي است
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نمايـد، بـه بررسـي زبـان اثـر از حيـث         اي دستوري را تبيين و توصيف مـي   آنكه نكته
  .شود  شناسي منجر مي  پردازد كه به سبك  شناختي نيز مي  زيبا

و وابسـته،  ) پيوسـته (هاي مركب همساني   زبان، سبك، تسجيع، جمله :واژگان كليدي
  . وحدت ساختار و واژگان، موسيقي

  
  مقدمه. 1

ـ تـاريخ    ةگسـتر اين اثر در . ترين آثار ادبي ايران و جهان، مثنوي موالناست  يكي از شگرف
هـا،    همواره، مـورد نقـد و تحليـل واقـع شـده و چشـم       ـ    از آنجا كه شاهكاري عظيم است

از مثنـوي،   تعليمي و عرفانيجنبة جداي از  .ها را به سوي خود كشانده است  ها و دل  گوش
 يم تا يكـي از زوايـاي آشـكار و پنهـان    ا برآن. توان غافل بود  هاي ادبي و زباني آن نمي  جنبه

انداز ساختار زباني به ايـن اثـر چشـم دوختـه       از چشم اين سطور،. زيبايي اين اثر را بكاويم
يابد كه سرچشمه و بستر بسـياري از    است و از اين زاويه، به عنصري زيباشناختي دست مي

شناختي و بالغي است؛ عناصري كه زيبايي آنها مرهون هرگونـه تقابـل و تنـاظر      عناصر زيبا
  . استهاي زبان   جمله

توان از ايـن رهگـذر سـندي بـر       مي - 1 :ان مطالعه نمودتو  زبان ادبي را از دو نظرگاه مي
الزار سـنه  «دستور زبـان شكسـپير و    »فرانتس« كه  چنان ؛تاريخ زبان و دستور تاريخي افزود

گونه مطالعـات، اثـر     در اين. دستور شاهنامه را تأليف نموده است» شفيعي«زبان رابله و » آن
زبـان ادبـي،    ةمطالعـ گاه هـدف از   - 2 .شود  ادبي مأخذي براي تحقيقات غيرادبي منظور مي

شـود    يمـ  يشناسـ   سـبك گونه بررسي منجر بـه    اين. بررسي تأثير زيباشناختي زبان اثر است
 ييشـگردها  همـة  يتوانـد بـه بررسـ     يمـ  يشناس  سبك«چراكه  ؛)197: 1382ولك و وارن،(

 حيتصـر  ايـ  ديـ كه سبب تأك ييرو همة شگردها  نيا  از... كه غايت بياني خاص دارند بپردازد
 يالگوهـا  و يانيـ تـا صـور ب  ... اسـت؛ از اسـتعاره    يشناسـ   سبك ةشوند در قلمرو مطالع  يم

  ). 199: همان( »ينحو
 دو نيـ آن متوجـه ا  ةجـ يمطالعه نمود كـه نت  يا  را به گونه يتوان زبان اثر ادب  يم ايحال، آ

زيباشناسـي   ةوجهسوي ديگر  از و ديفزايب زبان دستور خيتار بر يسند ييسو از يعني شود؛
هـاي همسـاني كـه      بررسي جملـه . ال پاسخ داده استؤاين مقاله به اين س ؟را كمال بخشد

خواهـد  نشـان  ) وحدت نحوي و واژگاني دارند( واحدي دارند و واژگاني دستوري ساخت
 ةسرچشـم كه اين يكي از الگوهاي نحوي زبان مثنوي است و ديگـر اينكـه ايـن الگـو      داد
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از . اند  هاي همسان به وجود آمده  موسيقايي صناعاتي است كه بر اساس تناظر و تقابل جمله
  : بايد اين سخن را افزود. شود  آفرين در مثنوي شناخته مي  يكي از عناصر موسيقي ،اين راه

بخش   بخشد كه بتواند وجود اصلي و وحدت  هنگامي تحليل سبكي به تحقيق ادبي فايده مي
بايد ناگفته نگذاشت كـه  . يباشناختي را كه بر تمام اثر سايه افكنده مشخص كندو غرضي ز

نگـرش فلسـفي خـاص     ةدهنـد   نشـان منتقدان قديم بر اساس شم شخصي، هر سـبكي را  
   .)204: همان( اند  دانسته

توان از سـطح معنـايي آن جـدا نمـود؛       پس در تحقيقات ادبي، سطح آوايي زبان را نمي
تمايز بين سبك و شكل و بين شكل و محتوا و باالخره بين كالم و روح  كروچه در همه جا

   .)201: همان ك.ر( كند  يا بيان و شهود را انكار مي
توان دستور زبان هر اثري يـا هـر     به هر ترتيب ميكه  آمده است ادبيات ةنظريدر كتاب 

 ةمطالعـ كرد و پـس از  شناسي و صرف شروع   كه از واج  طوري  ؛ دسته از آثار ادبي را نوشت
 .رسـيد ) يعني قلب و تضاد و توازي عبارات(به نحو ) لغات غيرمصطلح، نوساخته(واژگان 

اثر ادبي ابتدا گزينشي از زباني معين است و زبـان دسـتگاهي از اصـوات و آواهاسـت كـه      
به ديگر سـخن زبـان    .آورد  نوايي را به وجود مي  شود و آهنگ يا خوش  مي» موجد تأثرات«
ند ا آفرين  اراي الگوهاي آوايي، صرفي و نحوي است كه اين الگوها در جاي خود موسيقيد
  ).197: همانك .ر(

بررسـي   را ادبيصناعات  با موسيقيارتباط حال براي توضيح و تفسير اين سخن بايد 
در . هسـتند كرد تا اثبات شود كه چه بسا مبدأ موسـيقي زبـان، الگوهـاي آوايـي و نحـوي       

هـاي موازنـه و ترصـيع آمـده       توضيح اصطالحاتي كه در علم بالغت براي مقولهتعريف و 
شـود و مغفـول     ها بيان نمي  آفريني اين نوع جمله  هاي سهيم در زيبايي  است، بسياري از نكته

در ايـن  . گيـرد   مي اين الگوهاي نحوي مورد پردازش قرار در اين مقاله، يكي از. افتاده است
يعنـي روش   ،ك دسته از صناعات ادبي كه با ايـن روش مطـابق هسـتند   ي الزم است، راستا

  .ارزيابي گردد...) موازنه و ترصيع و اعنات و (تسجيع و تكرار 
  

  موسيقي. 2
هـارموني جهـان و حكومـت    « اخوان صفاپنجم و ششم بخش رياضي از رسائل  ةرسالدر 

ه جز خداست مثنـوي  چگويند آن  آنان مي. تبيين شده است» نوعي نظام موسيقايي در كائنات
و تقابل آنها آغاز » صورت«مثنوي يا ثنويت از هيوال و  ةزنجيراست و مركب و مؤلف، اين 
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در رسـائل   .)333: 1373شـفيعي،  (رسد   و قلمرو حيات مي» طبايع«و » اركان«شود و به   مي
از دو  يكـي  ةانـداز نسـبت يعنـي   . است» نسبت«مهمترين عامل براي موسيقي، اخوان صفا 

 ،كميت، كيفيت و كميت: اند  آنان نسبت را در سه نوع بررسي كرده. مقدار در برابر ديگري
 .)333: همـان (كه به ترتيب نسبت عددي، هندسي و موسيقايي ناميده شده است  و كيفيت

صنايع هست و اختصاص آن به عنوان علم  همةگويند اين نسبت موسيقايي و تأليف در   مي
توان گفت چنـد جملـه در     در زبان مي. ر آشكاري تأليف در اين علم استموسيقي به خاط

توان آنهـا را تـا كـوچكترين      شود كه مي  هر جمله از اجزايي تشكيل مي، تقابل با هم هستند
آنها صامت و مصوت است  همةكه اصل ) جمله، گروه، واژه، تكواژ، واج(تجزيه نمود  ءجز

تـوان    اين را در شعر نيـز مـي  . ها نيست  ها و مصوت  و جمله چيزي جز تكرار همين صامت
آنها حركت و  همةكه اصل ... ها و افاعيل عروضي و اوتاد و فواصل  نشان داد؛ يعني مصراع

  ). 330:همان(سكون يا هجاست 
نكات  ـ  كه موسيقي در شعر را به دقت مورد موشكافي قرار دادهـ استاد شفيعي كدكني  
اي اصـطالح موسـيقي را محـدود بـه       عده« :گويد  در جايي مي. اند  بديعي در اين باره آورده

بلكه هر نوع تناظر و تقابـل و تضـاد و نسـبت فاضـلي را قلمـرو       ،دانند  قلمرو اصوات نمي
تمايز زبـان بـه دو    به شده  هاي شناخته  ايشان در بررسي راه .)295: همان( »دانند  موسيقي مي

در گـروه موسـيقايي   . شناسيك  گروه موسيقايي و گروه زبان ؛نمايند  دسته از عناصر اشاره مي
را از زبان روزمره به اعتبـار بخشـيدن آهنـگ و     مجموعه عواملي مدنظر است كه زبان شعر

اي نيز وجـود دارد    نشده  نمايد كه عوامل شناخته  جا اشاره مي  در همان. بخشد  توازن امتياز مي
نيـز   .)8: همـان (تـوان بـراي آن قـانوني كشـف كـرد        حس شدن است و نمي فقط قابلكه 
نحوي زبان از مهمترين عوامـل تشـخيص زبـان ادب     ةحوزتوسع و تنوع در  كه فرمايد  مي

همين برجستگي سـاخت نحـوي آن بـه تناسـب      ،است و گاه تنها عامل برجستگي عبارت
امـا از   ،پـردازد   ها مـي   به تحليل اين صورتشناسي جديد تا حد زيادي   زبان. موضوع است

   .)27: همان(توجه علل تأثير آنها عاجز است 
  :نمايد  به عوامل آهنگ شعر اشاره مي هايي  هخانلري در مقال

اما اهميت  ،دريافت معاني شعر است ةنتيجبريم قسمتي از اين،   لذتي كه از شنيدن شعر مي
هاي ملفـوظي اسـت     منظور از صورت، صورت .شود  ديگر از ادراك صورت آن حاصل مي

همـاهنگي   زنگ حروف، در ذيل زير و بمي، ها را  ايشان اين صورت. رسد  كه به گوش مي
  .)254 -  243: 1345خانلري، ( شود  اند كه به بديع مربوط مي  حروف بررسي نموده
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بايد به روش تسـجيع و تكـرار كـه     ،اصلي ةنكتقبل از گسترش اين بخش و رسيدن به 
واقعيت اين اسـت  . اشاره نمود ،هاي همسان است  الگوي ساختار واحد در جملهمبتني بر 

كه زبان و ساختارهاي زباني بستر هرگونه موسيقي و تكرار اسـت؛ بسـتر هرگونـه آرايـه و     
 ـبسـتگي داردـ  كه گاهي پيدايش موسيقي شعر به آن  ـ  اما كمتر به اين الگوها ،ستا   آرايش

بسياري از . شناسي پوشيده نيست  نقش تكرار در ايجاد موسيقي بر هر زيبايي. اند  اشاره نموده
. صناعات ادبي مثل قافيه، رديف، وزن شعر و صنايع دروني و معنوي حاصل تكـرار اسـت  

اما ادعا اين است كه بعضي الگوهاي  ،گيرد بديهي است  اينكه تكرار در بستر زبان شكل مي
  . اين صنايع و موسيقي در زبان است بسياري از ةسرچشمنحوي و ساختارهاي زباني مبدأ و 

نشان داده است كه تكرار واك، هجا، واژه، عبارت، جمله  نگاهي تازه بر بديعشميسا در 
االطـراف، اعنـات،     صدايي، ردالعجز، تشابه  حروفي، هم  صنايعي همچون هم يا مصراع، عامل
كه اين تكـرار گـاهي بـا       وي در تكرار عبارت يا جمله آورده. عكس استتكرير و طرد و 

  .)62- 57: 1371شميسا، (موازنه همراه است 
 شد آن زمانه كه مويش بسان قطران بود   شد آن زمانه كه رويش بسان ديبا بـود

  )ك همان.ر(
روش  ةحـوز المزدوج و احياناً روش تجنيس را بايـد در    ترصيع، موازنه، مماثله، تضمين

در  .خـواني بيشـتري بـا ايـن بحـث دارد       بايد گفت كه روش تسـجيع هـم   .تسجيع سنجيد
  :ترصيع آمده است ةدربار السحر  حدائق

هاي سخن را خانه خانه كند   در ابواب بالغت اين صناعت چنان بود كه دبير يا شاعر بخش
االبرار لفـي نعـيم و إِنَّ الفجـار    إِنَّ «. و هر لفظي آورد كه به وزن و حروف روي متفق باشد

  .)3: 1362وطواط،( »لفي جحيم

  : در تعريف سجع متوازن و موازنه آمده است همچنان
سجع متوازن و آن را در شعر موازنه خوانند و اين چنان بود كه از اول دو قرينه يا آخر يا از 

اما  ،موافق باشند اول دو مصراع يا آخر كلماتي آورده شود كه هر يك نظير خويش را بوزن
 »و آتينا هما الكتاب المسبتين و هدينا همـا الصـراط المسـتقيم   «: بحروف روي مخالف مثل

  ).15: همان(

نوعي از سجع متوازن است كه مخصوص به نثر و «: گويد  تفتازاني در تعريف موازنه مي
در فنون بالغت همايي نيز در تعريف موازنـه  . )210: 1378تفتازاني، (» ها نباشد  اواخر قرينه



 ...، )پيوسته(هاي همساني   جمله »واژگاني ـ ساختاري«وحدت      52

  

 .)44: 1373همايي،( و ترصيع به نقش تقارن دوپاره سخن در ايجاد زيبايي توجه شده است
وزن و هماهنـگ آشـكار     هايي كه براي موازنه و ترصيع ذكر شد، تقارن واژگان هم  در نمونه

نحـوي و تكـرار و تقـارن     كدام از توضيحات بالغيون به نقش الگوهاي  ولي در هيچ ،است
گونه جمالت را كه با   وحيديان كاميار اين. اي نشده است  هاي دستوري كمترين اشاره  جايگاه

 هسـتند،  اند و از حيث علم بديع داراي صفت موازنه و ترصيع  ساختاري واحد همپايه شده
چهـار نـوع    هاي نثر مسجع فارسـي بـه    پرداختن به ويژگي ايشان در. نامد  سجع متناوب مي

آورد از گلسـتان    مثـالي كـه وي مـي    .نمايـد   سجع مركب، آغازي، مياني و متناوب اشاره مي
» توانگران شاكرند و كفور و در حلقه درويشـان صـابرند و ضـجور    ةزمردر «: سعدي است

  . تقابل كلمات دوپاره سخن نيك پيداست). 68: 1379نقل در وحيديان كاميار، (
القرنيه   المزدوج يا اعنات  تضمين] نه كلمه[تسجيع در سطح كالم  هاي  يكي ديگر از روش

كه در اين روش به جاي دو كلمه، دو جمله با هـم آهنگـي تقريبـاً يكسـان      استو مزدوج 
القرنيـه    در روش اعنات. تقابل اسجاع دو جمله است ،شود  دارند و آنچه باعث هماهنگي مي

قافيه در فعل آخر دو جمله و تقابل انواع سجع در رعايت  ةوسيلكردن دو جمله به   هماهنگ
شميسـا در ايـن بـاره مثـالي از مقامـات      . )35 -  23: 1371شميسـا،  (حشو هر جمله است 

هاي بستان كشت و راه سيالب گردون از   هاي نيسان از چشمه  چشمه« :كند  حميدي نقل مي
   .)31: 1371نقل در شميسا، (» بساط هامون بسته شد

  .وجود داردهاي پاياني و آهنگي كه در حشو جمله   آهنگ دارد؛اين بيت دو آهنگ 
اند اگـر اسـجاع متـوازي در اواخـر       گفته. اند  روش تسجيع را در شعر نيز ارزيابي نموده

  : مثل اين بيت موالنا ؛مياني است ةقافيشعر داراي  ،شعر بيايد) پاره( هاي  قرينه
ــوج  ــد م ــتآم ــب  الس ــتي قال ــتكش  نوبت وصل و لقاست شكست بار چو كشتي   ببس

  )463غزل / 1 ج: 1374ديوان شمس، (

بايد گفت منشأ اصلي ترصيع و موازنه در نثر است و بعد، از مسير نثر به شـاهراه شـعر   
   .غلطد  مي

گويد سجع و ترصيع از عادات قديم عرب بوده است كه در سخنان و   ابوهالل عسكري مي
اشـعار  . اند و در زمان جاهليت از كالم نثر به شـعر سـرايت كـرده     كار بردهدر نثر آن را به 

  ).239: 2ج ، 1373بهار، ( مرصع و مسجع به تقليد از نثر است

اگر به ساختار دستوري اين جمالت آهنگين بنگريم در ابتدا همساني چند جملـه  
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آنچـه  . هستندجمالت همساني كه داراي ساختاري مشابه  ؛نمايد  توجه ما را جلب مي
وزن واژگـان يـا    ،نمودن و موسيقايي جمالت نقـش داشـته اسـت     به ظاهر در آهنگين

ساختار واحد براي اينكه . هماهنگي حروف و حركات پاياني واژگان و جمالت است
آوردن شواهدي از نثر فني الزم است؛ زيرا ترصيع،  ،بهتر بيان شود هاي همسان  جمله

در اين نوع نثر دو جمله يا . خواهد تشبه به شعر كند  مياز مختصات نثر فني است كه 
پـاره   دو فقره نثر در حكم دو مصراع است و از نظر تساوي هجايي و سكوت بين دو

  . شود  شعرگونه مي
اگـر  . داردهاي نثر فني، مقامات حميدي است كه بيست و سه مقامه   يكي از نمونه

به طور  هاي همسان  حدت ساختاري جملهوهاي آغازين هر مقامه نگاه كنيم   به جمله
  . با ساير عوامل موسيقي كامل مشهود است؛ يعني همان ترصيع و موازنه علم بديع

نهـاد ايـن جملـه در    . اسـت » حكايت كرد مرا دوسـتي «ها   تمام مقامهة جملاولين 
در نمودار زير اين جمـالت  . توضيحي است) اي  وابسته(ها داراي پيروي   تمامي مقامه
  :شود  نشان داده مي

  )ها  جمله مشترك در تمام مقامه(حكايت كرد مرا دوستي 
   .)في ملعمه(كه در سفر انيس هم غم بود و در حضَر جليس همدم . 1
   .)الشباب  في(كه مونس خلوت بود و صاحب سلوت . 2
   .)الغزو  في(كه دل در متابعت او بود و جان در مشايعت او . 3
   .)الربيع  في(هاي كربت   غربت بود و تعريف تبهاي   كه شمع شب. 4
   .)اللغز  في(داشت و از روي طبيعت مجانستي انستي ؤمكه از راه صحبت . 5
   .)السياح  في( كه در مقالت صفت عدالت داشت و در معاملت نعت مجاملت. 6
   .)السكباج  في(كه پيشرو ارباب وفا بود و سر دفتر اخوان صفا . 7
   .)التصوف  في(وفايي داشت و در سير صفايي كه در سر . 8
   .)الوعظ  في(كه در سفريار موافق بود و در حضر جار مالصق . 9

   .)العشق  في(كه در خطرهاي شاق با من شفيق بود و در سفرهاي عراق با من رفيق . 10
   .)المسائل الفقيهيه  في(كه در صفا دمي داشت و در وال قدمي . 11
   .)الجنون  في(ت او نيازي داشت و جان به صحبت او اهتزازي كه دل به محب. 12
  .)الزوجين  بين(ها بود و مرهم جراحت   كه محرم راحت. 13
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هاي آغازي، مشمول روش تسجيع و   موسيقايي بايد گفت كه تمامي جمله ةجنباز حيث 
: انـد   به ظاهر هر كدام از سه جملـه تشـكيل شـده    ها  هاين جمل. هستندداراي صفت ترصيع 

اي وابسـته    دوم، جملـه  ةجملـ . اسـت كه بين همه مشترك » حكايت كرد مرا دوستي« ةجمل
، اسمي است كه »دوستي«. شود  مي مربوط» دوستي«به » كه«است كه با حرف ربط موصولي 

وابسته، توضـيح   جملة ةوسيلبه  استاين واژه كه نهاد جمله  .است» ي« ةاشارداراي حرف 
 جملـة ايـن  . اسـت »دوسـتي «در حكـم صـفت بـراي     توضيحي، جملةاين . داده شده است

پس در واقع براي . همپايه گرديده است» و«حرف ربط  ةوسيلاي ديگر به   توضيحي با جمله
زيرسـاخت ايـن    .توضيحي به صورت همپايـه وجـود دارد   جملةدو  ،»دوستي« يعني، نهاد

  :جمله چنين است
  با من شفيق بودحكايت كرد مرا دوستي كه در خطرهاي شاق 

      و     
  ]بود[رفيق  در سفرهاي عراق با من] حكايت كرد مرا دوستي كه[

عناصـري از آن   هـاي لفظـي،    به خاطر قرينه) روساخت(اين دو جمله در شكل نهايي 
، )دوسـتي (كدام از جمالت آغازين مقامات از سه جزء اصلي نهـاد   هر. حذف شده است

ربطي همـراه  » كه«كه با » اي  واره  جمله« .اند  تشكيل يافته) حكايت كرد( و فعل) مرا(مفعول 
نتيجـه اينكـه ايـن    . استبراي دوست ) موصولي( پيرو توضيحي ةوار  جملهدر اصل  ،است
 ،همسان از حيث ساختار شبيه هم هستند و در عين اينكه ساختاري واحد دارنـد  جملةدو 

 ،گيـرد   موازنه و ترصـيع قـرار نمـي    ةحيطر اجزا در اين تكرا. اجزايي از آن دو مكرر است
در علـم بـديع بسـتري بـراي ايجـاد روش       همسان، جملةساختار واحد دو هرچند ايـن  
  . شود  تسجيع مي

اي ديگر از گلستان سعدي بنگريم بر ما ثابـت خواهـد شـد كـه يكـي از        اگر به نمونه
 هاي همسـان   ساختاري در جملهوحدت هاي زباني گلستان سعدي الگوي نحوي   ويژگي

دستوري مغفول افتـاده اسـت و ايـن نقـش بـه       ةنكتاست و متأسفانه نقش موسيقايي اين 
توان گفـت موازنـه و ترصـيع يـك الگـوي        مي. شود  روش تسجيع در علم بديع سپرده مي

آن  در صـورتي كـه بـرعكس    ؛پذير نيسـت   كه بدون آن الگو، وجود آنها امكان دارد نحوي
در ي ـ واژگـاني   يعني امكان دارد ما يـك الگـوي نحـوي وحـدت سـاختار      ؛استممكن 
آوردن شـاهدي از گلسـتان   . هاي همسان داشته باشيم و الزاماً موازنه و ترصيع نباشد  جمله

   :رسد  براي هر دو مورد الزم به نظر مي
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  حق عبادتك كه ما عبدناك معترف عبادت ريبه تقص جاللش ةعاكفان كعب
           1                    2                         3                4            

  و
  ).10: 1371 ،يسعد( حق معرفتك كه ما عرفناك منسوب ريبه تح جمالش ةيواصفان حل
            1                   2                  3             4  
از حيث ساختمان دستوري وحـدت  ) با حرف ربط واو(همسان  جملةدو  ،در اين مثال

واژگان هر جزء دستوري بـه روش   .همپايه با هم تقابل دارند جملةدر اين ساختار دو . دارد
دستوري يكسان به خاطر حروف .... يند؛ يعني اجزاا با هم متقابل) موازنه و ترصيع(تسجيع 

اگـر ايـن سـاختار واحـد و     . انـد   نموده يدمشترك پاياني و وزن مشترك، موسيقي لفظي تول
  . اين موسيقي امكان بروز نداشت ،يكسان در جمله نبود

دانا چو طبله عطار است خاموش و هنرنماي و نادان چو «: حال به اين جمله توجه كنيد
  ).558: 1371سعدي، ( »بلندآواز و ميان تهي] است[طبل غازي 
و ساختار هر كـدام مشـترك    اند  ط داده شدههمسان با حرف واو به هم رب جملةاين دو 

  . ندا است و با هم از اين حيث مقابل
  است       يهنرنماو   خاموش    عطار       طلبهچو    دانا

  يمسند       معطوف به مسند  فعل اسناد    هيال  مضاف   يدينهاد       متمم ق

  است       يته انيمو    بلندآواز    يغاز      طبلچو   نادان
   يمسند        معطوف به مسند  فعل اسناد    هيال  مضاف   يدينهاد      متمم ق

، )قافيـه (غير از سجع پايـاني   ،نمايد  متقابل با اينكه يك موسيقي را القا مي ياما اين اجزا
 ،سعدي را موسيقايي نموده است آنچه سخن .شود  گونه توازن و توازي در آن ديده نمي  هيچ

پـس در الگـوي   . همپايه با الگوي نحوي ساختار واحـد نيسـت   جملةچيزي جز تقابل دو 
 افتـد؛   اما بالعكس آن اتفـاق مـي   ،شود  نمي نحوي ساختار واحد، لزوماً ترصيع و موازنه ديده

اگر در اين آيات قـرآن نيـز دقـت    . باشدداشته يعني هر ترصيع و توازني بايد ساختار واحد 
امـا  ، در آيـات ايجـاد نمـوده اسـت    » هنگيانظم« ،شويم كه ساختار واحد  متوجه مي ،نماييم

  :بينيم  فقط در فواصل آيات روش تسجيع را مي ؛ترصيع و موازنه در آن نيست
   .)4 –2/ انفطارسوره ( »و اذالكواكب انتشرت و اذا البحار فجرت و اذا القبور بعثرت«

. اين خصيصه در قرآن كريم تحت عنوان نظماهنگ قرآن، مورد كاوش قرار گرفته است



 ...، )پيوسته(هاي همساني   جمله »واژگاني ـ ساختاري«وحدت      56

  

شود و در برخي موارد   مي بندي به همگوني فرجام آيات مشاهده  در قرآن كريم نيز اين پاي
 موجب آن شده كه به ظاهر تغييراتي در آيه و نظم آن رخ دهد تا اين همـاهنگي بـه دسـت   

مل افزايش و كاهش برخي حروف و كلمـات، تقـديم و تـأخير در    ها شا  اين دگرگوني .آيد
ها به جاي يكـديگر و مـواردي از ايـن دسـت       ها و واژه  چينش واژگان آيه، جانشيني جمله

در قـرآن  . انـد   چهل و هفـت عنـوان آورده   است كه زركشي آنها را در دوازده و سيوطي در
دو نوع تناسب لغـوي و لفظـي را بـه     هاي آغازين،  كريم تناسب ميان فواصل آيات يا بخش

  ). 39: 1380خرقاني،ك .ر(وجود آورده است 
كند و اين به   مي همساني آهنگين، ذهن مستمع و قاري را متوجه همساني لفظي و مفهومي

ريشه، مفاهيم   آيات متناظر كه داراي الفاظ همسان، هم .گشايد  خود راه را براي تدبر مي ةنوب
   .)69- 48: 1381منش،   خوش(از اين راه قابل بررسي است  ،هستند... مشابه و 

اند و نقش موسيقي را در فضاسازي   موسيقي به فضاي نوشته نگريسته ةدريچاي از   عده
 نظماهنگاين نكته در قرآن نيز در همان راسـتاي  . اند  و تبحر خالق اثر در اين امر نشان داده

در آيات زير سهم گوش نيـز فرامـوش نشـده     ،به عنوان مثال. مورد مداقه قرار گرفته است
عقل و قلب و چشم و گوش هر كدام در قـرآن سـهمي دارنـد كـه سـهم      ) موسيقي( .است

  . گوش همين نغمات و آهنگ دلنشين قرآن است
طن بـه  فوسـ * فأثرن به نقعـا * فالمغيرات صبحا* فالموريات قدحا* ضبحا والعاديات«
  ).5- 1سوره عاديات، ( »جمعا
حملـه و  ( جهاد و خودسـازي . اين آيات واژگان با محتوا و درونمايه هماهنگي دارد در

بـراي  . در نغمات و اصوات اين آيات پيداست) هجوم سپس سكون و آرامش بعد از حمله
   :دقت نماييم» سيمين بهبهاني« اينكه اين امر بهتر نشان داده شود به اين شعر

  به تكاپو ز ره سفر آمد ... ه تكاب
  هي و هاي و هياهو كه به خانه در آمد 
  تن خيس سمندش خم و پيچ كمندش 

  .)1390، دانشمندنقل در (قد سرو و بلندش همه جلوه گر آمد 

پورنامداريان ارتباط موسيقي . شود  سمند از واژگان دريافت مي ةهمهمصداي پاي اسب، 
شعر، وزن شعر و حال و هواي معنوي شعر را در شعر حافظ بررسي و  ةعاطفبا فضاسازي، 

  .)104 – 94: 1384(است    كردهارزيابي 
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هـاي    واژگاني در جملهـ   و الگوي نحوي وحدت ساختاري هاي مركب  جمله. 3
  همسان

توان   جمالت مركب را مي .دنشو  هاي زبان فارسي از حيثي به ساده و مركب تقسيم مي  جمله
، يمركـب پيوسـته يـا همسـان     هـاي   جمله. دو نوع مركب پيوسته و وابستگي تقسيم نمودبه 

تمثيلي؛ .1: ندا  قسمچندين همساني دارند و بر  رابطةهايشان با هم   واره  آنهايي هستند كه جمله
  .همجنس يا متجانس. 7 ؛همپايگي. 6؛ بدلي. 5 ؛تفسيري. 4 ؛تأكيدي .3تقابلي؛ . 2

تواند شامل   آيند و مي  ساز به وجود مي  بستگي، با حروف ربط وابستههاي مركب وا  جمله
تعييني، (سازند   مي وصفي ةوار  جمله. 2 ؛سازند  اسمي مي  ةوار  جمله. 1 حروف ربطي باشد كه

قيدي زماني، مكاني، كيفيـت، مقـداري،    ةوار  جمله(سازند   قيدي مي ةوار  جمله. 3) موصولي
  . 1)301: 1363؛ شفايي، 530: 1388ك فرشيدورد، .ر( ...)شرطي، علت، مقصدي، خالفي، 

 ،شود آنچه از عناصر و اركان موسيقايي در اين تحقيق مورد نظر است  بار ديگر گفته مي
شوند   ايجاد مي يهمسان هاي  هعناصري است كه به تبع الگوي نحوي ساختار واحد در جمل

هدف از آن نيز نشان دادن اين نـوع  . مشاهده كرد توان  و اين را هم در نثر و هم در شعر مي
هـاي مركـب     هتوان اين جملـ   مي. يعني نقش آن در شعر موالنا؛ عنصر در مثنوي موالناست

. معنايي هم نگاه كرد ةزاوياز  ،واژگاني  ـ   وحدت ساختاري را فارغ از الگوي نحوي  پيوسته
همسان قابـل بررسـي اسـت و از     هاي  هدر جمل »واژگاني ـ   ساختاري« گفته شد كه وحدت

اصوات و نغمات حاصل از آن نيز كه منجـر بـه    .آيد  به وجود مي يتقابل چند جمله همسان
از  .است يهمسان هاي  هجملوحدت ساختاري  به سبب ،شود  مي... صناعات ترصيع و موازنه

، تفسـير،  تقابـل  تمثيل، رابطة ؛روابطي خاص حاكم استها   هلحاظ معنايي نيز بين اين جمل
  .بدل، تأكيد و همپايگي و تجانس

 بـدانيم تا  زنيم  پيوند ميمثنوي بيان و ساختار دستوري شيوة  بهمبحث را حال اين 
ديگـر اينكـه موازنـه و     ؟،اين ساختار واحد چه نقشي در توليـد موسـيقي شـعر دارد   

هـاي    آيد بيشتر حاصل تكـرار واژگـان اسـت يـا همـاهنگي       ترصيعي كه در مثنوي مي
بحث . اين بحث آوردن شواهدي از مثنوي است ةالزم ؟توازن و توازي صوتي پاياني

اينكه آهنگ و تناسب و جناس و شگردهاي ديگـر موسـيقايي چـه نقشـي در      دربارة
مقالتي ديگر است و بايد آن را در جـاي ديگـر    ،دگرگوني ماهيت روايي داستان دارند

كـاربرد زبـان شـاعرانه يـا موسـيقي       .)96 - 61: 1381توكلي،  ك.ر(جو نمود و  جست
به هـر روي در روايـت و فضاسـازي و حتـي گـاه       ،)وزن و قافيه و هماهنگي آوايي(
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بـديلي    مثنوي اثر بـي  .)62: همان(آفرين باشد   تواند نقش  معرفي شخصيت يا راوي مي
لغوي، دستوري،  ةحيطاگر انسجام را در سه  .زند  است كه در متن آن انسجام موج مي

در انسـجام  . دسـتوري وجـود دارد   ةحيطـ هاي اين در   معنايي بررسي نماييم، مصداق
در . تـر اسـت    معنوي و اختصاري، بـه وضـوح هرچـه تمـام     ةقريندستوري، حذف به 

كه وجود ) مركب هاي  ههاي وابسته در جمل  واره  جمله(انسجام معنايي انواع پيروهايي 
جام لغوي شعري را بايد در دو بخش تكرار و تقارن اما انس ،دارد شاهد اين ماجراست

تكـرار موسـيقايي، تكـرار ضـمير،      هاي متـرادف،   تكرار واژه در بخش تكرار،. سنجيد
آنچه كه از موسيقي مثنوي . تكرار حرف ربط جفتي و ساير واژگان قابل بررسي است

كه در مطالب  هاست  ها و آهنگ  نوعي از تقارن ،در اينجا مورد بررسي واقع شده است
حال تصميم بر ايـن اسـت تـا ايـن عناصـر در مثنـوي       . هايي شد  پيشين به آنها اشاره

هاي درونـي    در غزليات شمس چنانكه اشاره شد ابياتي كه قافيه. تر سنجيده شود  دقيق
چون يكـي  . در آنها پديدار است» واژگانيـ ساختاري  «الگوي وحدت دارند، و مياني 
چـه بسـا   . ات شمس وجود همين قـوافي ميـاني و درونـي اسـت    هاي غزلي  از ويژگي

  . دارد ينحو يالگو نيبه هم ياديز يبستگموسيقي حاكم بر غزليات موالنا 
  بحر صفا در صفاست نوبت لطف و عطاست نوبت حشر و بقاست، نوبت وصل و لقاست

 1      2      3   4      1    2       3   4       1     2       3    4          
  )464غزل/ 1ج: 1374 شمس، وانيد( يوحدت سه جملة اسناد و يهمسان

  صبا شيگل پ رقص اي لگن اي مياز شمع گو  سمن اي مياز الله گو چمن اي مياز سرو گو
 1   2   3     4   5     1  2   3    4   5           1    2    3   4   5  

  )5همان، غزل ( اي ربط  با حرف هيو وحدت سه جملة همپا يهمسان
 ادا نيريش يساق يا تو جام ريكو جام غ   تـونـامريـ غنـامتوكـوبامريكو بام غ

  )7همان، غزل ( يمتمم اسم+ كو  يديجملة ق: با ياسناد جملةسه  يهمسان
 اريـ ابر شكر بار ب ييماه شب افروز تو   ييسوز توغميشادييروز تويروشن

  

 يفعـل اسـناد   گـاه يجا در»ي«بـا واژه بسـت   يو تكرار سه جملـة اسـناد   يهمسان
  )38همان، غزل (



 59     نهاد  ابوالقاسم رادفر و محمد پاك

  

 ايــب داريــب ادولــتيمــرهم مجــروح ب   ايـ هوس روح بيواينفس نوح ب يا
  

  )36همان، غزل ( ييندا رويجملة مركب با منادا و پ يهمسان
 كند رانيكه ماه و زهره را ح ييآن رونكيا   چرخ سبز را گردان كندكهييآن جو نكيا

  
  )729همان، غزل ( يموصول ةبا وابست يهمسان

؛ شـود   يك ساختار واحد تكـرار مـي   ،در تمامي شواهد زير كه از مثنوي منقول است
 هـاي   و بـه شـكل   هستندداراي اجزا و ساختار دستوري واحد  يهاي همسان  جمله يعني

در يك نگاه كلـي  . گردند  همسان مي و تجانس كيد، تفسير، بدلأهمپايه، تتمثيل، تقابل، 
هـم  و  شـوند   هاي همسان تكـرار مـي    جمله دستوري در يشود كه هم اجزا  مشاهده مي
هـاي سـاده و گـاه      در دل خود جملـه  يهاي همسان  ديگر اينكه گاه جمله. الفاظ يكسان

، اعـم از  يهـاي همسـان    در ايـن تعريـف، جملـه   . دهنـد   هاي مركب را جـاي مـي    جمله
هـاي سـخن موالناسـت كـه       ها و جـذابيت   اين يكي از زيبايي. هستند هاي وابسته  جمله

ـ   شود و آن را بيشتر از منظر بالغت مي  عموماً به آن توجه نمي ا از منظـر دسـتور   نگرند ت
هـايي از ايـن     اينـك نمونـه  . گيـرد   هاي پاياني مالك قرار مي  در بالغت فقط آهنگ. زبان

  :نحوي و واژگاني واحد ساختارهاي
  

  مركب وابسته با پيرو نهاديهاي   جمله و وحدت همساني. 1- 3
 واپسـتر شـود   هر كه حلـوا خـورد     گـردون بـررودهر كـه صـبر آورد

  )1602ب / 1ج : 1387 ،يمثنو(
 بــرد  نــهيقنــد لوز  هــر كــه آرد    او حرمـت بـردهر كه آرد حرمـت

  )1494ب : همان(
 بجسـت  يكو عقب جستيحالكين   بجسـتايـ كـو دن جستيبد محال

  )979ب : همان(
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  يشرط يرومركب وابسته به پ يها  و وحدت جمله يهمسان. 2- 3
ــم آ    اوسـتزنـدانآنميـي گر بـه جهـل آ ــه عل ــيور ب ــآن ا مي ــتواني  اوس
ــه خــواب آ ــيور ب ــتانمي ــايومس ــه ب   مي ــور ب ــه يداري ــتان و ب ــا يدس  مي

ــر ــرميوربگـ ــرابـ ــايوزرقپـ ــد   ميـ ــرق و ميور بخن ــان ب ــا يآن زم  مي
 ور به صلح و عذر عكس مهر اوسـت    ور به خشم و جنگ عكس قهر اوست

  

  هسته يشرط رويپ         هسته يشرط رويپ
  )1513 – 1510ب: همان(

  
شرطي و حـذف حـرف ربـط     ةوابستهاي مركب وابستگي با   همساني جمله. 3- 3

  بدليمفهوم ساز شرط با   وابسته
 بـر ضـعيفان رحـم آر    رحم خواهي]اگر[   رحم كن بر اشك بـارخواهياشك] اگر[

  

  )822ب: همان(

 جانت دهند جان دهي از بهر حق]اگر[   دهنـدنانـتنان دهي از بهر حق]اگر[
  

  )2236ب : همان(

 مقبـول گردانـد تـو را    قـابلي ]اگر[   محمول گرداند تـو راحاملي]اگر[
  

  )936ب : همان(
  

با حـرف   سببي، شرطي يازماني  ةوابست هاي مركب  جمله و وحدت همساني. 4- 3
  »چون«ربط 

 دانه چون آمد به مزرع كشت گشت   دريا بحر گشـتسيل چون آمد به
  )1531ب : همان(
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 چون كني پنهان تو چنگ يدست دار   چون كني خود را تو سنگپاي داري
  )931ب : همان(

ــس     پوشد عيب كسچون خدا خواهد كه  ــان نف ــب معيوب ــد در عي ــم زن  ك
  

ــل   چون خدا خواهد كه مان ياري كند ــا را را مي ـــدم ــب زاري كن  جان
  )پايه(هسته     وابسته زماني يا سببي

  )816 -815ب : همان(
 كه گويد زشت بـاش  چونزرد گردم   كه گويد كشت بـاشچونسبز گردم

   )2464ب : همان(
  

  هاي مركب با وابستگي مكاني  جملهو وحدت  همساني. 5- 3
 رحمـت شـود   دوان هر كجا اشكي   بــودهســبزهــر كجــا آب روان

  
  هستهوابسته                                             هسته    وابسته 

  )820ب : همان(
 جوش مل ديدي كه آن جا مل نبود   بوي گل ديدي كه آنجـا گـل نبـود

  )1900ب : همان(
  

نهـاد  + حرف ربط : اي با حذف هسته  هاي مركب با پيرو نتيجه  همساني جمله. 6- 3
  فعل+ قيد مكان + مفعول + 

ــد ــدويت از ره نفكنــ ــا زرانــ ــد     تــ ــو را چــه نفكن ــژ ت ــال ك ــا خي  ت
  )898ب : همان(

  
  پيوستههاي   جمله و وحدت همساني. 7- 3
  تقابل با مفهوم. 1- 7- 3

 جملة خلقـان مـردة مـردة خودانـد       جملــة شــاهان بنــدة بنــدة خودانــد
  )1903ب : همان(
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 جملة خلقان مست مست خويـش را   جملة شاهان پست پسـت خـويش را
  )1736ب : همان(

ــاران از ــت ب ــيهس ــي پروردگ ــي      پ ــي پژمردگ ــاران از پ ــت ب  هس
  )2037ب : همان(

 +مسـند + نهـاد : حذف فعـل اسـنادي   ي بائهاي اسنادي سه جز  جمله و وحدت همساني. 2- 7- 3
   ]فعل[

 چرخ در گردش گـداي هـوش مـا      باده در جوشش گـداي جـوش مـا
  )1811ب : همان(

 +نهادي گروه +مسند: حذف فعل اسنادي اسنادي با ةسادهاي   جمله و وحدت همساني. 3- 7- 3
  ]فعل[

ــف ــگ لطي ــامِ آن رن ــبغه اهللا ن ــف     ص ــگ كثي ــوي آن رن ــه اهللا ب  لعنت
  )766ب : همان(

  قيد مكان + فعل + معطوف + نهاد  هاي ساده با ساختار  جملهو وحدت  همساني. 4- 7- 3
 عشق و رقت آيـد از لقمـة حـالل      علم و حكمت زايد از لقمة حـالل

  )1644ب : همان(

+ قيـد مكـان  + نهـاد  تقابـل  مفهـوم  ي اسـنادي بـا  ئهاي سه جز  جمله و وحدت همساني. 5- 7- 3
  فعل +مسند

 آب اندر زيـر كشـتي پشـتي اسـت       آب در كشتي هالك كشـتي اسـت
  )985ب : همان(

  هاي ساده با استفهام انكاري   جمله و وحدت همساني. 6- 7- 3
 چه تعلـق فهـم اشـيا را بـه اسـم؟        چه تعلـق آن معـاني را بـه جسـم؟

  )3291 ب: 2همان، ج(

  هاي بدلي   جمله و وحدت همساني. 7- 7- 3
ــت ــل آزار نيسـ ــالح قابـ ــار نيســت    روح صـ ــعبة گفت ــزدان ش ــور ي  ن

  )2518ب : 1همان، ج(
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  فعل+ مفعول+ ي با نهادئسه جز ةسادهاي   جملهو وحدت همساني . 8- 7- 3
 بــوي يوســف ديــده را تــاري كنــد   بــوي بــد مــر ديــده را تــاري كنــد

  )1900ب : همان(

  متمم+ متمم+ فعل + قيد: باهاي ساده   جمله و وحدت همساني. 9- 7- 3
ــال ــوي ب ــال س ــد از ب ــس گريزن ــد از ما    ب ــس جهن ــا رب ــوي اژده  س

  )917ب : همان(

داراي عنصـر حـذف   (ناقص مبتني بر پرسش و جواب  هاي  جمله و وحدت همساني. 10- 7- 3
  ] فعل اسنادي+ [مسند]+ نهاد: [جواب/ فعل اسنادي+ مسند+ نهاد: پرسش). در اجزا
  . استها، تقابل و تضاد   معنايي اين جمله رابطة

 هــا يأيــار چـه بــود؟ نردبـان ر     هــاراه چـه بـود؟ پــرنشـان پـاي
  )510ب : 6 همان، ج(

 ظلم چـه بـود؟ آب دادن خـــار را      عدل چـه بـود؟ آب ده اشجــار را
  )1089ب : 5همان، ج(

 ظلم چه بود؟ وضـع در نـاموقعش     عدل چه بود؟ وضع اندر موضعش
  )2596ب : 6همان، ج(

  لفظي  ةقريننقش متممي با حذف فعل به ني و وحدت همسا. 11- 7- 3
ــان       بـر فعلشـانگريـي بگـوبر چه مي ــد نش ــوز ب ــه ت ــپاه كين ــر س  ب

  )2562ب : 1همان، ج(

  )متمم به صورت گروه اسمي(ر جمله تكرار يك جزء د
ـــان ـــر زنگارش ــك پ ــر دل تاري  بــر زبـان زهـر همچـون مارشـان   ب
ــان ــارانه ش ــدان سگس ــردم و دن  بردهان و چشم گژ دم خانه شـــان    ب
ــان ــخر و افسونش ــتيز و تس ــر س  كن چون كرد حق محبوسشانشكر   ب

  )2563-2565ب : همان(
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  جنس  هاي هم  همساني و وحدت نقش منادايي در جمله. 12- 7- 3
 درمـان تـويي    اي زبان هم رنج بـي    پايـان تـويياي زبان هم گـنج بـي

  )702ب : همان(
 هم انيس و وحشت هجـران تـويي     هم صـفير و خدعـة مرغـان تـويي

  )703ب : همان(
 وي كه نان مرده را تـو جـان كنـي      خاك شوره را تو نـان دهـياي كه

   )783ب : همان(
 ره را تــو پيغمبــر كنــي  وي كــه بــي   اي كــه جــان خيــره را رهبــر كنــي

  )784ب : 5همان، ج(

  جمله مركب همساني
 الماهـدون   صبر چـون داري ز انعـم     اي كه صبرت نيست از دنيـاي دون

ــريم    نعـيماي كه صبرت نيست از ناز و ــون داري از اهللا كـ ــبر چـ  صـ
  )3073-3074ب : 2همان، ج(

 صبر چون داري از آن كاين آفريـد    اي كه صبرت نيست از پاك و پليد
  هسته          وابسته                                 

  )3076ب : همان(
ــوش ــرغ خ ــا م ــناي دريغ ــن     آواز م ــراز م ــدم و هم ــا هم  اي دريغ

   )1695ب : 1جهمان، (
ــن     اي دريغا مـرغ خـوش الحـان مـن ــوان م ــة رض  راح روح و روض

  )1696ب : همان(
 اي دريغـــا نـــور روزافـــروز مـــن   اي دريغا صـيح ظلمـت سـوز مـن

  )170ب : همان(
ــاز مـــن    پــرواز مــناي دريغــا مــرغ خــوش ــا آغـ ــا بريـــده تـ  ز انتهـ

  )1708ب : همان(
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  ني/ گه....... روف ربط جفتي گاه همپايه با حهاي   جملهو وحدت  همساني. 13- 7- 3
 گاه نقشش شـادي و گـه غـم كنـد       گــاه نقشــش ديــو و گــه آدم كنــد

  )613ب : همان(
 نطق ني تـا دم زنـد از ضّـر و نفـع       دست ني تا دست جنبانـد بـه دفـع

  )614ب : همان(

  اسنادي  ةهمپايهاي مركب   همساني جمله. 14- 7- 3
  ] فعل اسنادي+ [مسند + فعل اسنادي و نهاد + مسند + نهاد 

 هـا لقمه بحـر و گـوهرش انديشـه   هـالقمه تخم است و برش انديشـه
  )1647ب : همان(

سـاختار يكسـاني    ،دستوري دقيقاً تجزيه شودي اگر اجزاهاي مذكور   در تمامي بيت
 ،عالوه بر تكرار نقـش دسـتوري  شود و   دستوري ديده ميي در آن از حيث ترتيب اجزا

 و وحدت ساختاري واژگان و وحدت شوند و اين تكرار  ها نيز مكرر مي  بسياري از واژه
كند و سهم زيبايي را بـه نحـو     است كه اين الگوي نحوي را از موازنه و ترصيع دور مي

  .كند  جمالت واگذار مي
  

  گيري  نتيجه. 4
شناسـي    ي به سوي زبـان مبراي تاريخ زبان است و گاطالعات زباني هر اثر ادبي گاه سندي م

. شناسـي و ادبيـات    و گامي به سوي سبك افزايد  ادبي اثر مي   ةجنبگاه سندي بر  و ،دارد  برمي
در اين مقاله ثابت شـد كـه مطالعـه بـر روي     . گويند  را در علوم، بالغت مي قدما مورد اخير

در عين حالي كه رو بـه سـوي تـاريخ زبـان و     دستور زبان و الگوهاي نحوي زبان اثر ادبي 
ايـن همـان   . و منشأ بالغت نيز باشد و بر زيبايي اثر بيفزايـد  تواند مبدأ  مي ،شناسي دارد  زبان

اين موسيقي در قالب موازنه و ترصيع و  .گويند  است كه در علوم بالغت به آن موسيقي مي
تفـاوت بالغـت   . دهـد   را نشان مـي هاي صوتي و آوايي در علوم بديع خود   ساير هماهنگي

نقـش  صوتي و آوايي در اين است كه در الگوهاي نحوي  هاي  الگوهاي نحوي با هماهنگي
 ،هاي صوتي  در صورتي كه در هماهنگيشود؛   و ساختار واژگان در ايجاد آهنگ شناخته مي

ر سـخن،  به ديگ .سازند  اين آواهاي مشترك واژگان است كه شعر را خوشايند و موزون مي
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هاي پاياني و يـا آهنـگ واژگـان توجـه       در تحليل و توصيف اصطالحات بالغت به آهنگ
كمـا اينكـه بسـتر عنصـر     شـود؛    شود و از وحدت ساختار دستوري و نحوي غفلت مـي   مي

  .نيستموسيقايي نيز چيزي جز الگوهاي نحو و ساختارهاي دستوري 
شد كه موالنا چگونه بـا اسـتفاده از    اين ويژگي در شعر مثنوي سنجيده شد و نشان داده

بـا   يهـاي همسـان    چگونه جملـه  اينكه. ه استاين اصل زباني بر موسيقي سخن خود افزود
در كنار هم قـرار   هاي مركب پيوسته و وابسته  جمله شوند و در قالب  اجزاي واحد مكرر مي

شـوند كـه نـه تنهـا       يتكـرار مـ  ها   هاينكه، چگونه الفاظ يكسان در اين جمل ديگر. گيرند  مي
ايـن   همة. نمايند  ساختاري هموار مي وحدتزنند كه راه را براي   نمي  هم  ساختار سخن را بر

كه اخـوان صـفا آن را اصـل و اسـاس موسـيقي        همان ،آفرينند  را مي »نسبت« سخنان مكرر
هـاي    يعنـي همـين نسـبت    ،مثنـوي . داننـد   دانند و هرچه جز خالق يكتـا را مثنـوي مـي     مي

  .زند  آفرين كه در شش دفتر مثنوي موالنا موج مي  موسيقي
  
  نوشت  پي

  .تمثيلي و تقابلي از نگارنده است ةپيوستهاي   اصطالحات جمله. 1
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