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انداز علم نگاهی به شعر کمال خجندي از چشم
بدیع

2آمینه فیضی، 1مشتاق مهررحمان 

چکیده
تردید دو عامل مهم تخیّل و زبان در خلق شعر مؤثر بی

هستند. شاعر با کمک تخیّل از تمام امکانات و شگردهاي 
معانی بهره گرفته و دست به وبیان، بدیعمانندزبانی 

بدیع به عنوان یکی از ،زند. در این میانآفرینش ادبی می
شناختی در تناسب ردهاي زیباییعلوم مهم بالغی و شگ

و توازن درونی کالم نقش مؤثري دارد. این تناسب و 
هاي روسی توازن که در نقد ادبی نو و به ویژه فرمالیست

صل هماهنگی عوامل و حا،شوداي میبه آن توجه ویژه
وزن، قافیه، ردیف، صنایع مانندشناختی عناصر زیبایی

. کمال به است... لفظی و معنوي، عناصر موسیقایی و
عنوان شاعري برجسته و توانمند از تمام امکانات و 

چون همویژه بدیع معنوي و لفظی هشگردهاي بالغی ب
مراعات نظیر، تمثیل، اسلوب معادله، تلمیح، سجع، 

است. این مقاله بر آن است بهره گرفتهجز اینهاجناس و
ررسی که دیوان کمال را از دیدگاه انواع تناسبات معنوي ب

کند.

.بدیع، تناسب، توازن، دیوان کمال خجندي:هاواژهکلید
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A Glance to Kamal Khojandi’s
Poem from Prosody’s Outlook
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Abstract
There are, undoubtedly, two important
factor in versify poet use imagination and
all exist language science and methods
such as eloquence, prosody, and semantics
and try to make oeuvre. Meantime,
prosody has efficient role as one of
important science of eloquence and
aesthetics methods in harmony and
confirmation of language. This harmony
which result from aesthetics features and
elements such as, rhythm, rhyme, row,
figures of speech, music elements, etc…,
has importance in new criticism and take
more attention of Russian formalists.
Kamal as potency and poet laureate use all
these verbal science and methods,
especially, symmetry, allegory, technique,
allusion, rhythm, paronomasia, etc… This
article tries to analyze all kinds of
harmonies from Kamal point of view.

Key words: Prosody, Harmony, Poise,
Kamal Khojandi’s Divan.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Professor of Persian language and literature at
Shahid Madani azarbayjan. (Corresponding
Author).
2 Ph.D. student of Persian language and literature
at shahid madani azarbayjan



1396، پاییز 20، سال پنجم، شماره چهارم ، پیاپی »هاي ادبی و بالغیفصلنامه پژوهش«34

مقدمه 
شاعر کیمیاگري است که با .شعر کیمیاگري است

دمد و حیاتی نو و زندگی جادوي تخیل در واژگان می
هاي خاص زبان شاعرانه شیوه. بخشدجاوید به آنها می

سازد و آن را از سته میواژه یا واژگانی را در شعر برج
سازد تا چیزي اش جدا میبار معنایی و کاربرد هر روزه

یکه  داراي تجلی شود (احمدي،ووارد، تازهبیگانه
- ن به ویژه صورتاپردازان و محقق). نظریه1/59: 1372

» زبان عادي«متفاوت با » زبان شعر«که معتقدند گرایان 
، شعر را عرموسیقی ششفیعی کدکنی در کتاب .است
دهد. شاعر با  قوة داند که در زبان روي میاي میحادثه

میان عناصر و امکانات زبانی همواره تناسباتی » تخیل«
شود. با کند که منجر به آفرینش ادبی میایجاد می

ۀ راز ماندگاري آثار برجستکه توان گفت قاطعیت می
ها و کشف تناسبگیري شاعر از هنرسازهادبی در بهره

بین آنهاست. شاعر با قدرت تخیل و توانایی ذاتی از 
کند تا یهاي بیانی و بدیعی استفاده متمام ظرفیت
انگیز نتیجۀ انگیز بیافریند. کالم خیالکالمی خیال

بینی هایی است که شاعر با نکتهتوازنها وتناسب
بندد. خاص آنها را کشف کرده و در شعر به کار می

را ي میان اجزاي پراکنده، وحدتی سازتناسب و قرینه«
تر و آورد که ادراك مجموع اجزا را سریعپدید می

کند و همین نکته خود سبب احساس تر میآسان
). 5-6: 1337(ناتل خانلري،»شودآسایش و لذت می

در نقد ادبی نو  به اجزا و عناصر ساختاري ادبیات و 
شود؛ یاي مپیوند و تناسب آنها با یکدیگر توجه ویژه

- که هماهنگی عوامل و عناصر زیباییزیرا معتقدند 

وزن، قافیه، ردیف، صنایع لفظی و مانندشناختی 
معنوي، عناصر موسیقایی و... سبب ایجاد ارگانیسم و 

شود، این عوامل در کنار هم شکل و فرم کلیت شعر می

شکل را نظام دهند. شکلوفسکیشعر را تشکیل می
ت که میان عناصر ادبی وجود دانسجامع مناسباتی می

دارد. از نظر او، مخاطب، محتواي اثر را به کمک کشف 
). 43: سازد (همانمناسبات درونی یا شکل اثر می

ها بسیاري از صنایع بدیعی در براساس نظر فرمالیست
ایجاد تناسبات درونی شعر نقش اساسی دارند و عاملی 

هستند به ها در پی آنکه فرمالیست» ادبیت شعر«براي 
آید.شمار می

بیان مسئله
بدون شک زبان شعر متفاوت از زبان عادي و حتی 

زیرا شاعر از یک سو از ترفندهاي ؛زبان علم است
سوي گیرد و از بالغی زبان با کمک تخّیل بهره می

شعر با عاطفه و احساس رابطۀ نزدیکی دارد. ،دیگر
.ي دارداناگفته پیداست که هر شاعر نیز  زبان ویژه

ز اگیري شاعر میزان بهرهشود آنچه سبب این تمایز می
ترفندهاي بالغی زبان و همچنین  قدرت تخّیل و 
توانایی ذاتی اوست. کمال خجندي از شاعران 

ی وتوانمندي است که شعر خود را به انواع صنایع بیان
ي کارگیري ترفندهابدیعی آراسته است و از رهگذر به

-یع بدیعی توانسته کالمی خیالناویژه صهبالغی و ب

انگیز بیافریند. از جمله موضوعات قابل بررسی در 
دیوان کمال در حوزة زبان و ساختار و فرم شعر 
اوست و آنچه بدان مربوط است از بررسی مسائل 
معنایی و بیان و بدیع گرفته تا صرف و نحو زبان و

انواع موسیقی شعر.

ضرورت و اهمّیت پژوهش
هاي شاخص ادب فارسی به دي از چهرهکمال خجن

دیوان او سرشار از شگردهاي ادبی است .آیدشمار می
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- که با مهارت و قریحۀ ذاتی از تمام امکانات و ظرفیت

و همین امر سبب ظرافت و هاي زبانی بهره برده
همراهی موسیقی شعر، .استزیبایی اشعارش شده

ن هاي بدیعی در اشعارش تواها و آرایشتناسب
بررسی و ،هنرمندیش را دو چندان کرده است.  بنابراین

کارگیري شگردهاي بالغی واکاوي دیوان او از جهت به
رسد.و زبانی ضروري به نظر می

پیشینۀ پژوهش
شعر گذاشت کمال خجندي در عصري پا به عرصۀ 

گوي، یعنی سعدي و که دو شاعر بزرگ پارسی
و رة اچه،بنابراین.اندحافظ در اوج نام و آوازه بوده

وگونه که شایسته و بایسته است شناخته نشدهآن
ان ، زبکارهاي تحقیقی زیادي دربارة افکار و اندیشه

است. البته  و توانایی شاعري او صورت نگرفته
در تبریز ش.1375همایشی در نکوداشت او در سال 

کار و افد که در آن پیرامون عقاید، اندیشهشبرگزار 
ها درالمثلنین زبان و کاربرد هنري ضربو همچ

ی دیوان اشعارش مقاالتی نوشته شده بود، اما تحقیق
وان ـمستقل در خصوص شگردهاي بدیعی در دی

ه است. نگارندگان ـورت نگرفتـدي صـال خجنـکم
ن سعی دارند که دیوان کمال را از ایهدر این مقال

نند.کزاویه بررسی و واکاوي 

ات بدیعی کمال و تناسب
کمال در دورة آشفتگی و بحران ادبی قدم به عرصۀ 
شعر و شاعري نهاد. در عصر او  شعر در تالش و 

کمال «.تکاپو بود تا راهی براي حیات نو بیابد
خجندي از یک سو متعلق به اواخر دورة جریان 

متعلق به آغاز دورة شاهرخی ،تلفیق و از سوي دیگر

اهی نو براي ادامۀ بقا ریافتن است که شعر در تالش 
کمال شاید نخستین کسی است که به است.بوده

بحران ادبی عصر پی برده و سرانجام مبلّغ نوآوري 
(شمیسا»در نحوة تخّیل شعري است: خیال خاص

شاعران عصر کمال در تخیل ،واقعدر). 157: 1375،
گونه کردند و هیچشعري از اسالف خویش تقلید می

شد. کمال در قطعۀ آنها دیده نمیخالقیتی در شعر
زیر به این امر اشاره دارد:

کمال اشعار اقرانت ز اعجاز 
باشد                     خیال خاصچو خالی از 

گرفتم سر بسر وحی است و الهام
خیال است این که گیرد شهرت عام

)424(دیوان: 
توان اذعان کرد که کمال با مطرح کردن می

به این نکتۀ اساسی اشاره دارد که » خیال خاص«
گونه خالقیتی در عناصر عصر او هیچشاعران هم

انگیز شعر ندارند و به واسطۀ تقلید صرف ازخیال
برد. گذشتگان، زبان شعر در حالت رکود به سر می

ر گرگونی و تغییدر چنین آشفته بازاري کمال لزوم د
و در تالش براي رهایی از اینرا احساس کرده بود

رفت از این وضعیت. او راه برونبست شعري بودبن
یق از طر» معانی بیگانه و غریب«را از رهگذر ایجاد 

دید:تخّیل تازة شعري می

کمال گفتۀ تو دلپذیر از آن معنی است
ی داردـانت غرابتـی سخنـه معنـک

)132(دیوان:
معنی بیگانه و غریب که که توان گفت یم

- آشنایی«در نقد نو همان بحث ،کمال در پی آن بود

آنها تمام شگردها و «.هاستفرمالیست» زدایی
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هایی را که زبان شعر را از زبان غیر ترفندها و آرایه
- میشعر جدا کرده و آن را براي مخاطب بیگانه 

»زدایی جاي دادندنوان کلی آشناییبه ع،ساخت
). کمال خجندي نیز براي 6: 1381(پورنامداریان،

سازي کالمش از تمام امکانات تأثیرگذاري و برجسته
کمال و شگردهاي هنري و بدیعی بهره گرفته است.

شناختی استفاده کرده و از از تمام تمهیدات زیبایی
عناصر ساختاري شعر راه تخیل شاعري بین اجزا و 

گرایان اثر صورت«.پیوند و تناسب ایجاد کرده است
دانند که به مثابه اي از تمهیدات میادبی را مجموعه

اجزاي مرتبط با یکدیگر در درون کّل نظام متن، 
هایی است و این تمهیدات را به این داراي نقش
شمارند: آهنگ، آوا، صور خیال، وزن، ترتیب برمی

: 1368(ایگلتون، » ه طور کلی عناصر صوريقافیه و ب
). در پرتو تناسبات هنري است که کلیت شعر نظم 6

یابد و خواننده با کشف آنها به راز و انسجام می
زیبایی اثر پی برده و عاطفه و احساس او با شاعر 

االذهانی شود و بدین ترتیب تناسبی بینیکی می
تار تناسبات ). ساخ80: 1383شود (علیزاده، ایجاد می

در این مقاله .باشددر دیوان کمال بسیار متنوع می
کارگیري برآنیم که میزان توانایی کمال را در به

عناصر صوري زبان که موجب توازن و تناسب 
نیم.کتبیین و تشریح ،شوددرونی کالم می

. نسبت لفظی1
هایی است که موسیقی بدیع لفظی شامل تناسب

کند. شفیعی کدکنی این میدرونی کالم را ایجاد
) و 271: 1373» (موسیقی درونی«ها راتناسب

- نامد. آرایه) می167: 1390» (توازن«صفوي آن را 

آرایی، انواع سجع، انواع جناس و هایی چون واج
گیرند.تکرار در این گروه قرار می

. انواع جناس1-1
ل ـرین عوامـن و مؤثرتـاتریـی از زیبـاس یکـجن

از رافزایی است. زا در شعر و از انواع قاعدهموسیقی
ود است که شاعر خدر این نکته نهفتهزیبایی جناس

ین ، بلکه معانی شعر ارا ملزم به آوردن آنها نکند
ع نوترینالفاظ و تعابیر را طلب کند و بهترین و عالی

جناس آن است که بدون آمادگی و قصد قبلی در 
وشش در طلب آن یا به جلب و آوردن آن یا بدون ک

).5: 1370د (جرجانی، شوانگیزة حسن تناسب ایراد 
- کمال نیز همچون هر شاعر متعارف و عادي جناس

هایی از نوع جناس تام، ناقص، حرکتی، زائد، 
ین در ا.استاشتقاق، شبه اشتقاق و... به کار برده

میان بسامد جناس تام که حاصل تکرار آوایی زبان 
ز ا،یوان کمال بسیار باالست. در واقعدر د،باشدمی

- این راه نوعی توازن و تناسب در کالم او دیده می

شود که سبب ایجاد موسیقی کالم و تداعی معانی 
1د.شوواحد میمختلف لفظی

که کُشد عاشق، نزدیک من آریدش            شوخی
زد بگذاردشـرییـشوخن از ـون مـر خو

)240:دیوان(
محمودجفا دور شدن از تو نباشد ه ب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کند و از جناس از یک سو ایجاد موسیقی در کالم می«.1

د و شولف لفظی واحد میسوي دیگر سبب تداعی معانی مخت
یجاد کشش و جلب توجه در نتیجه به گسترش تخیل و ا

»ستاانجامد و این از عوامل ایجاد زیبایی و هنر شنونده می
).8: 1385(تجلیل، 
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گل خود را شمردمیورقیزحسنت ار 
ستنیازنازيمرا از چشم تو 

ستمحمودهر کجا پاي ایازست سر 
)53دیوان: (

شمردمیدگر چه او ورقتمام شد 
)143دیوان:(

ستنازکش مرا چندین چه بنازي
)60دیوان:(

هاي به کار رفته در دیوان کمال همۀ جناس
مثًال کاربرد.شناختی یکسانی ندارندارزش زیبایی
) فقط در تکرار آوایی قابل 7دیوان:(کمین و کمان

تواند در طرح است و صرف یکسانی نوشتار نمی
: 1390ایجاد تناسب موسیقایی دخیل باشد (صفوي،

دهد ). آنچه به شعر او نوعی طراوت و تازگی می304
ها هایی که سایر توازنجناس؛هاستبرخی از جناس
د ورسازد. با دقت و تفحص در ابیات مرا نیز مقید می

تایابیم که جناس در این ابیات سبب شدهبحث درمی
ند کشاعر از میان امکانات گزینش، واژگانی را انتخاب 

ي که از یک سو در وزن مذکور قرار گیرد و از سو
آرایی، ها سبب تکرار و واجکاربرد این جناسدیگر

.استه  از ارزش ادبی برخوردار کتلمیح و ایهام شده
ون شوخ، شمردن، جان و جهان، ناز آوردن کلماتی چ

و نیاز بدون فاصله یا به اندك فاصله که از نظر 
شود که سبب می،ندهستصوري بسیار به هم نزدیک

معناي مورد نظر شاعر بهتر القا شود و زیبایی و 
باشد.تر لطافت آن محسوس

وازنه)م- . نسبت بین دو مصراع (ترصیع2-1
بدیعی و از عوامل  ترصیع و موازنه از ترفندهاي

آیند که بر غناي انسجام درونی شعر به شمار می

ترصیع در اصل کاربرد متقارن «افزاید.موسیقی آن می
اسجاع متوازي است... به هنگام بحث دربارة سجع 

شود که سجع متوازي در اصل تابع میمتوازي گفته
- اي میهاي قافیهقاعدة قافیه است و شامل ساخت

یک نقطۀ واحد در وزن آغاز شده باشند. شود که از 
هاي قافیه کارگیري ساختپس ترصیع در اصل به

است که در دو مصراع یک بیت از نقاطی متقارن 
). 301: همان(»آغاز شده باشند

گویی؟گفتم اي سیم ذقن! گفت: کرا می
گوییگفتم اي عهد شکن! گفت: چها می
)410(دیوان: 

ت دوست          نیست مرا دوست تر از دوس
ت مرا دوست، مرا دوست اوستـاوس

)76دیوان: (

تابع قافیه يهاکورش صفوي ترصیع را از آرایه
در این آرایه نیز همچون قافیه به .آوردبه شمار می

شود. این امر در نقد نو و ها توجه میزیبایی ذاتی واژه
گرایان روس اهمیت صوص از دیدگاه صورتخهب

زیرا عالوه بر لذت حاصل از آهنگ .زیادي دارد
چشم و گوش در قافیه به «به تعبیر شفیعی ،کلمات

-رسند که چندان شتابی ندارند و نمیاي مینقطه

زودي از آن بگذرند و این فرصت باعث ه خواهند ب
شود که ذهن و گوش و چشم به زیبایی ذاتی و می

(صرف نظر از معانی آنها) بیشتر توجه هایزیکی واژهف
تناسب و ). نوعی94: 1391(شفیعی کدکنی،» کنند
شود سازي در میان اجزاي بیت دو به دو دیده میقرینه

و این نکته نیز سبب احساس آسایش و لذت در 
شود. کمال از این آرایه بدیعی براي مخاطب می

است. با گرفتهکالمش بهره آهنگین شدن و تأثیر



1396، پاییز 20، سال پنجم، شماره چهارم ، پیاپی »هاي ادبی و بالغیفصلنامه پژوهش«38

توجه به اینکه کمال در خانقاه مجالس سماع داشته، 
ترین کالم را طبیعی است که زیباترین و خوش آهنگ

باشد. شاید راز موسیقی و کردهبراي سماع انتخاب 
نواي خوش کالم او در همین نکته باشد.

. نسبت تکرار3-1
هاي هاي مهم شعر کمال، انتخاب واژهاز ویژگی

ب است که با در کنار هم قرار گرفتن و تکرارمناس
کنند. خود، نغمه حروف و آهنگ کالم را ایجاد می

تکرار این اصل بسیار دقیق و بنیادي، در حین «
به این مفهوم که .وحدت در خود کثرت هم دارد

ولی هیچ اگونی تنوع در درون آن نهفته است،گون
نیست. گونه آشفتگی که موجب نازیبایی شود، در آن 

داراي نظم و هارمونی است که در ،دیگرتبه عبار
- جهت انسجام و وحدت اثر هنري به کار گرفته می

). این هارمونی و 559: 1387(مدرسی، ملکی، شود
انسجام حاصل تکرار آوایی زبان است که بیشتر 

گیرند. شاعران با شگردهاي خاص از آن بهره می
هاي مختلف وهتکرار در نظام موسیقایی کمال به شی

است:نمود یافته

آرایی)(واج.  تکرار واج4-1
ترین عوامل آرایی یا نغمۀ حروف از مهمواج

نظم و توالی «آید. موسیقایی در کالم به شمار می
ها در ها و مصوتاصوات و آواها، تکرار صامت
آورد و نغمۀ حروف شعر، طنین و آهنگی پدید می

و حالتی احساسی و عاطفی بیانگر و القاکنندة مفهوم 
(علوي مقدم،» شودو معنایی خاص در شعر می

). این ویژگی در شعر کمال سبب ایجاد 117: 1381

تناسب آوایی در طول یک مصراع یا بیت شده و 
است.بدین ترتیب بر لطافت شعر او افزوده

ز، ا، د، م، «هاي ها و صامتتکرار منظم مصوت
.نواي خوش آهنگ موسیقی را تولید کرده است»  َن

حکایت از نوعی آرامش دارد که با » ز«تکرار صامت 
به و فضاي عاطفی و احساسی شعر متناسب است 

احساس و عاطفه به مخاطب نیز همین سبب این 
شود.القاء می

همسر رقص و سراندازي است سرو الله را ما
اندازیمسهی سروي به دست آریم و در پا

)307دیوان:(
باعث لطافت شعر » اوس، ز، ر«صداییهم

وه عال» س«تکرار صامت ،از سوي دیگر.استشده
- ظام موسیقایی نوعی تشخص و برجستهبر ایجاد ن

و فضاي سرد ارتباط میان سازي به بیت بخشیده
عاشق و معشوق را به تصویر کشیده است. نکتۀ قابل

ها ها و مصوتتأمل آنکه در شعر کمال تکرار صامت
- آرایی میدر محور افقی شعر سبب ایجاد واجفقط

د.شو

.  تکرار واژه5-1
ه یکی از عوامل مهم موسیقایی شعر به تکرار واژ
ر بسیاکمال آید. دایرة تکرار واژه در شعر شمار می

گاهی یک واژه در زنجیرة غزل تکرار .متنوع است
گویی که شاعر خود را ملزم به آوردن آن ؛شودمی

است. در تمام غزل کرده

بازم به ناز کشتی، صد جان فداي نازت
است بازتتر از آنم، گر رغبتن زندهم

)40دیوان:(
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با هنرنمایی خاص انواع کمالدر این غزل 
ردهبیعنی تکرار جمله، واژه و واج را به کار ،تکرار
تکرارهاي «از نوع این تکرارها، تکرارهایی.است

؛ )170: 1390(صفوي،آیندبه شمار نمی» مکانیکی
بلکه این ،زیرا نه تنها از لطف کالمش نکاسته

شدهبار) سبب14» (خبر«ویژه تکرار واژة هتکرارها ب
تمام تخّیل شاعرانۀ خویش را در کمالاست که 

این ،دیگريسومحور موضوع خبر متمرکز کند و از 
- اعجابهن و احساس مخاطب تأثیري تکرارها بر ذ

باانگیز دارد و ذهن کنجکاو خواننده تا انتهاي غزل
همراهی کرده و در نتیجه با شور و هیجان کمال

طور که بیانشود. هماندرونی او شریک و همراه می
ما اد تکرار واژه در دیوان کمال بسیار متنوع است؛ ش

تفاشواهد اکبراي جلوگیري از اطالۀ کالم به ذکر این 
،کندها جلب توجه میآنچه در این نمونه.شودمی

ا اند. کمال بهایی است که تکرار شدهبرجستگی واژه
ها تشخص و برجستگی خاصی تکرار به این واژه

داده و چشم و گوش خواننده را به تأمل و درنگ وا
ین ها نگذرند و همدارد که با شتاب از این واژهمی

شود که خواننده به زیبایی ث میدرنگ و تأمل باع
شعر موجد این احساس است«.ها پی ببردذاتی واژه

- بلکه تنها به چشم می،شوندکه چیزها شناخته نمی

). 80: 1370(احمدي،»آیند

. نسبت معنایی2
هاي لفظی و معنوي نهاده شدهمبناي شعر بر آرایش

هاي معنوي سبب ایجاد است. در این میان آرایش
همۀ «شود. موسیقی معنوي قی معنوي شعر میموسی

هاي پنهانی عناصر یک بیت یا یک مصراع و ارتباط
واز سوي دیگر همۀ عناصر معنوي یک واحد هنري

ز ااگر بخواهیم .ندهستاجزاي موسیقی معنوي آن اثر
ام شدة این گونه موسیقی چیزي را نهاي شناختهجلوه
وز قبیل تضاد بخشی از صنایع معنوي بدیع ا،ببریم

- ترین نمونهطباق، ایهام و مراعات نظیر از معروف

). کمال به صنایع 393: 1376(شفیعی، »هاست
ه و باي داشتهمعنوي بدیع در اشعارش توجه ویژه

ه دور از تکلف و با رعایت تناسب از این صنایع بهر
است. برده

. مراعات نظیر(تناسب)1-2
رود کهبی به شمار میترین صنایع ادتناسب از فعال

انگیز خویش بهره گرفتهکمال از آن جهت کالم خیال
است. عالمه همایی شرط تناسب معنایی را در این 

بینند که شاعر در میان چند کلمه مختار باشد و می
هایی را اختیار کند که بین آنها تناسب برقرار واژه

- خل صنایع بدیع معنوي میشود. تناسب را وقتی دا

نظر باشد و اگر حسنی در معانی الفاظ، مدّ نند کهدا
شود؛ تابع معانی باشد و با تغییر لفظ الفاظ ایجاد می

باز هم حسن تناسب باقی باشد. اما اگر تناسب دایر 
مدار لفظ باشد و با تغییر آن تناسب از بین برود، آن 

: 1367(همایی، اندرا جزء صنایع لفظی خوانده
ذهن خالق خویش به خوبی ). کمال با 260-257

که بین واژگان پیوند و تناسب معنایی را توانسته
را در هم آمیخته تا یافته و با طبع و ذوق شاعري آنها 

خبري یافتم از یار، مپرسید ز من 
بهارام از گل و از بادخبري یافته

تــا
نیارید بـِر مـــن خبـــر دار و رسن

خبر مـن برسـانید بــه مرغـان چمــن
)313دیوان:(
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یز خلق کند و بدین ترتیب حس انگکالمی خیال
شود. از میان انبوه شناسی مخاطب اقناع میجمال

تناسباتی که کمال به کار برده به ذکر شواهدي اکتفا 
مقصود در تهییج شود که عالوه بر القاي معنی و یم

.استشناسی مخاطب  نیز مؤثر حس زیبایی و جمال
اند بهم آن رخ و جبیننیکو فتاده

خورشید و ماه را به از این اجتماع نیست
)93ان:(دیو

تشبیه (رخ به خورشید، جبین به ماه)، لف و نشر
.مرتب، رخ، جبین: تناسب، خورشید، ماه: تناسب

من مورم و نگین جم آن لب غریب نیست
گر خاتم و نگین جم از من دریغ داشت

)100:(دیوان
تشبیهکه لب را به نگین جم تشبیه کرده : تشبیه

نگین: استعاره از لبزیبا و بدیعی است، خاتم و
دو مستعارمنه براي یک مستعارله)، تلمیح، (ذکر

.نگین، خاتم: تناسب
دي چاشتگه ز چهره فکندي نقاب را

شرمنده ساختی همه روز آفتاب را
)15ان:(دیو

ن نقاب زچهره افکندن: کنایه از آشکار شدن که بی
. استایجاد شدهنقاب و چهره با این کنایه تناسب 

زدایی تشبیه تشبیه تفضیلی: از طریق آشنایی
تفضیل ایجاد شده است. معموالً روي معشوق را به 

کنند، اما شاعر در این بیت روي آفتاب مانند می
داند. معشوق را از آفتاب زیباتر می

چنگت خبر از راه طرب دارد و ز پیران           
شت بخمبشنو سخن راست، مبین پ

)19(دیوان: 

چنگ، طرب: تناسب؛ پیر و پشت خم: تناسب؛ 
چنگ، خمیدگی پشت پیر تناسب؛ تشبیه مضمر: 

(این پشت خمیده پیر را به چنگ مانند کرده است
خم و راست: تضاد و .اوج زیبایی بیان هنري است)

تناسب. 
د رسیتوان به این نتیجهبا بررسی دیوان کمال می

هاي تکراري که خالی از هر نوعناسبکه در کنار ت
ه که هایی نیز به کار رفتتناسباست،ابداع و نوآوري 

ر دهایی نیست که هدف از آن صرفًا قرار گرفتن واژه
در باشند؛ زیرا به گفتۀ عالمه هماییکنار هم آمده 

اي را اختیار کرده کههاي مختلف واژهمیان واژه
کمال با ،دیگرسويبیشترین تناسب را دارد. از 
ها را دریافته و در نگاهی نو تناسبات بین واژه

ین ساختار ابیات ارتباط تصویري و خیالی و معنایی ب
ي آنها برقرار کرده و بدین طریق به مراعات نظیرها
ز اتازه و نو دست یافته است. راز زیبایی  این نوع 
مراعات نظیرهاي کمال در همین نکته نهفته است.

یح. تلم2-2
اي فعال است که شاعران  سازهتلمیح از عناصر هنر

- مند میبه فراخور دانش و آگاهی خود از آن بهره

تلمیح در اثر ادبی عبارت است از اشاره «شوند. 
تصریحی یا تلویحی کوتاهی به شخص، مکان، 
رویداد یا داستانی در تاریخ، ادبیات، اساطیر یا کتب 

). با توجه به Allusion، ذیل 1384(ابرامز، » مقدس
هاي مهم تلمیح فشردگی گیتعریف ذکرشده از ویژ

گویی آن است. تلمیح با خالصه شدن، و خالصه
یابد و هر قدر خالصه شود خیال خاصیت شعري می

). تلمیح 46: 1369شود (شمیسا، انگیزي آن بیشتر می
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از یک طرف با تناسب و مراعات نظیر در ارتباط 
ت تناسب میان عناصر مختلف است و شاعر با خالقی

انگیز کشف کرده و آنها را در کالم خیالزبانی را 
به گفتۀ ولدون ،دیگرسوي برد و از خود به کار می

در واقع نوعی «.تورنتون با استعاره در ارتباط است
استعاره است و در آثار ادبی هدف از آن با هدف 

و آن یگر استعاره در اصل تفاوتی نداردانواع د
بارت است از بسط و آشکار کردن ساخت و ع

مضمون. آنچه تلمیح را از دیگر انواع استعاره یا 
این است که بافت ،سازدمتمایز می)analog(قیاس

» تر است و بالقوه توان بیشتري داردآن پیچیده
،). بنابراین16: 1370(تورنتون، به نقل از حسینی،

آید که میشماره تلمیح یکی از صنایع بدیعی مهم ب
- انگیزي کالم دارد. در سرودهقش زیادي در خیالن

- هاي فراوانی از تلمیح برمیهاي کمال به نمونه

الي ابیات به خوریم که با استادي و مهارت در البه
است. این امر سبب شده که زیبایی آنها اشاره کرده

بینی اي خاص یابد. با توجه به جهانوهکالمش جل
میح به آیات و احادیث در غزلیاتش عرفانی کمال، تل

از نمود چشمگیري برخوردار است که به خاطر 
شود.پرهیز از اطالۀ کالم به ذکر چند نمونه اکتفا می

کعبۀ دل ز آتش عشق تو سوخت
در تب تّبت تن صد بولهب

)33دیوان: (
زلفت برگذشته چون بشیر، از لیله المعراج

در میان قاب و قوسینم فکندست ابروانت
)111دیوان:(

گیري از این صنعت هنرنمایی کمال در بهره
،بدیعی فقط در استفاده از آیات و احادیث نیست

بلکه با وسعت اطالعات و آگاهی که دارد از 

ماسی و تاریخی نیز در هاي حها، داستاناسطوره
است. خلق تصاویر زیبا بهره گرفته

.  نسبت تضاد3-2
آید که در تضاد از جمله صنایع بدیعی به شمار می

ی یابد. یکها تبلور میپیوند و تناسب معنایی واژه
مندي از تضاد دیگر از شگردهاي شعري کمال بهره

در اشعارش است. علماي علم بالغت این صنعت را 
ت و آن را صنع2اندعنوان مراعات نظیر ذکر کردهزیر

تضاد همچون«اند.بدیعی جداگانه به شمار نیاورده
زان هاي طبیعی در کالمند... به همان میتناسب آرایه

اهمیتی که تناسب در نظام هستی و آفرینش داراست،
» ز مهم و داراي ارزش و اعتبار استتضاد نی

این زیبایی تضاد در،ن). بنابرای35: 1385(مرتضایی،
عی آور نباشد و به تعبیر شفیاست که تکراري و مالل

( شفیعی، ئشود» رستاخیز کلمات«کدکنی سبب 
).3: 1381کدکنی،

چو مطرب غم او چنگ زد بدامن من
کنم چو ربابزگوشمال جفا ناله می

)30ن:(دیوا
ناسب؛ غم، مطرب: تضادمطرب، چنگ، رباب: ت

معموًال هر جا مطرب باشد، شادي به ذهن تداعی (
د شود، همراهی غم با مطرب تضاد زیبایی را ایجامی

متوسل ه از ـن زدن: کنایـ. چنگ به دام)استکرده
شدن؛ غم، ناله: تناسب.

خال رخت ز بنده بدزدید عقل و دین
شب با چراغ یافت متاع دفینه را

) 22ن:(دیوا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.273: 1386همایی، :. نک2
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بین خال و شب و چراغ تضاد؛ خال و چراغ از 
تکرارهاي معمولی و روزمره نیستند و خواننده با 

اد ضیابد، این نوع تدرنگ و تأمل تضاد آنها را درمی
افزاید.زیبا و بدیع است و بر حسن کالم می

در کنار تضادهاي معمولی و روزمره، کاربرد 
تضادهاي معنوي در دیوان کمال بسامد زیادي دارد 

است که اوشناختی که بیانگر این نکتۀ مهم زیبایی
زدایی در کالم داشته تا از سعی در نوعی آشنایی

اعجاب و شگفتی هاي ناسازوار معمولی که ازواژه
او در،برخوردار نیست جلوگیري شود. به بیان دیگر

ادي است که عالوه بر جنبۀهاي متضپی آوردن واژه
د تاذهن خواننده را به کنکاش وا دار،شناختیزیبایی

ابد هاي متضاد را بیبا تأمل و درنگ رابطۀ بین واژه
عاملی براي تهییج عاطفی در مخاطب «بدین ترتیب 

).48: 1385(مرتضایی، »دشوننده و خوا

. پارادوکس4-2
کمال از پارادوکس به عنوان ترفند ،عالوه بر تضاد

یکی از «است.ادبی در هنر شعر خویش بهره گرفته
زدایی هنري در زبان، انتخاب بیان انواع آشنایی

نکتۀ قابل یادآوري این است که این پارادوکسی است.
گرایان ستتیک صورتزدایی که در ااصل آشنایی

گیرد، بیان دیگري است روسی در مرکز بحث قرار می
که امثال خواجه طوسی و » تخییل«از همان اصل 

» انددیگران در فلسفۀ التذاذ از آثار هنري مطرح کرده
). همان طور که از پیش 37: 1391(شفیعی کدکنی،

کمال بحران ادبی عصر خود را درك کرده،دشبیان 
از راه بیان پارادوکسی » تخیل خاص«او با شاید .بود

در پی راهی نو بوده تا رستاخیزي در کالم ایجاد کند. 
مخاطب در نگاه اول به پارادوکس با ترکیبی بدیعی که 

شود، اما میراي تضاد منطقی و عرفی است مواجهدا
با تفکر و تأمل میان این دو مفهوم متضاد ارتباط 

ارتباط ذوق و حس کند و با کشف اینبرقرار می
شود. عاطفی مخاطب مجاب و سرشار از لذت می

ترا بچشمۀ حیوان چرا کنم تشبیه                  
پیش گِل اندام تو، دارد گل اندامی، ولی

با لب شیرین سخنت تلخ فتاده  اي 
تشـنۀ لب تو گوهر سـیرابکه هـست 

)30(دیوان:
اندام رااندام بیآنچنان لطفی نباشد 

)18دیوان:(
شد در همه خلق از نمک شور زیاده

)355دیوان: (
کهتوان گفتهاي فوق میبا توجه به نمونه

ر در دیوان کمال بیشتر بر محوکاربرد پارادوکس
شتر شناسی آن  بیاست که تأثیر بالغی و زیباییجمله

» اندام بی اندام«از ترکیبات اضافی و وصفی چون 
هاي باشد؛ زیرا ذهن مخاطب براي دریافت الیهمی

از انگیز کالم پارادوکسی به کنکاش بیشتري نیابهام
دارد و این درگیري ذهنی نوعی لذت در مخاطب 

کند.ایجاد می

نشر. لف و 5-2
-لف و نشر یکی از عناصر کاربردي در نقد صورت

آید. علوي مقدم گرایی توازن نحوي به شمار می
ن بدی«.اندتعریف جامع و کاملی از لف و نشر ارائه داده

وم، ترتیب شاعر عناصري را در مصراع اول و مصراع د
افزایی در محور همنشین یکدیگر ساخته و قاعده

:1381(علوي مقدم،»همنشینی پدید آورده است
136 .(
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- با دقت و تفحص در ابیات مورد بحث درمی

راز زیبایی این صنعت بدیعی در این است کهیابیم
که لف و نشر به عنوان یکی از ترفندهاي بدیعی به 

دهد که در شرح و تفسیر مخاطب این امکان را می
ابیات شرکت کرده و ارتباط و تناسب میان واژگان را 

ریابد. د

. ایهام (نسبت درونی دو کلمه یا بیشتر)6-2
.شودکالم میتناسب و هماهنگی سبب زیبایی در

(فیلیس »زیبایی عبارت است از تناسب و هماهنگی«
ترین عنصر خالقیت ). اساسی162: 1357شیله،

- کمال ایجاد تناسبات درونی در شعر است که از راه

ب، تمثیل، هاي مختلف چون ایهام، ایهام تناس
یازد. اسلوب معادله، ترصیع و موازنه به آن دست می

گیري کمال، بهرهیکی از شگردهاي برجسته در شعر
ترین عناصري که از اساسی«فراوان از ایهام است. 

گمان ایهام و ابهام است. بی،آوردشعر را پدید می
باشد شعر گونه عناصر در شعر وجود نداشتهاگر این

پردازان نقد ابد. رابرت فراست، از نظریهیعینیت نمی
نویسد:نو، دربارة ابهام و ایهام در شعر چنین می

یزي بگویند و تو چیز دیگري شعر آن است که چ«
).  اکثر بالغیون در 58: 1381(علوي مقدم،» بفهمی

تعریف ایهام به معنی دور و نزدیک واژه توجه 
، از معنی یعنگاهی تازه به بداند، اما در کتاب داشته

اي کلمه«است:دور و نزدیک سخنی به میان نیامده
»باشددر کالم که حداقل به دو معنی به کار رفته

ایهام ،دذکر شگونه که ). همان101: 1379(شمیسا،
در شعر کمال نمود بیشتري دارد و بحث از آن در 

- بلکه خود تحقیقی جداگانه می،گنجداین مقال نمی

ي کمال از این صنعت بدیعی آگاهانه گیر. بهرهطلبد
شناسی است؛ زیرا اصوًال جنبۀ هنري و زیباییو از

ابهام در شعر ذهن خواننده . شودایهام سبب ابهام  می
کشف و دارد.وجو و کنکاش وامیرا به جست

کند میدریافت ابهام  نوعی لذت در مخاطب ایجاد
م با ابها«شناختی اوست. که حاصل اقناع حس زیبایی

شرکت دادن خواننده در آفرینش معنا نوعی تعامل 
کند و از آنجا که میان خواننده و متن ایجاد می

دارد، کنش میخوانندگان را در طول تاریخ به وا
هاي مختلف با متن گوي مثلوپیوسته امکان گفت

).17: 1387(فتوحی، »آیدفراهم می

الشعرا ةست در تبریز که مقبراايسرخاب مقبره
:در آن جاي دارد. معنی سرخاب، اشک خونین

یچ نزد من هاي او هسخن. 1ایهام در کلمۀ هیچ: 
. سخن او نزد من هیچ ارزشی 2وموجود نیست

ندارد. 
یکی دیگر از شگردهاي ادبی که کمال از آن 

به ،آیدمجموعۀ ایهام به شمار میو زیربهره گرفته
: اندعالمه همایی نوشته.کارگیري ایهام تناسب است

اران سرشکـده ز بـت دل و دیـانۀ تسـخ
م و مژهـتا تو بر گوشه نشینان گذري، چش

گر از این خانه چکد آب در آن خانه درآي
)365دیوان: (

ه راـانقـه و خـاروب زده صومعـآب و ج
)22دیوان: (

بفرست کمال این غزل تر، سوي تبریز
گرفتستسرخابرشکت ره چون سیل س

)49ن: (دیوا

نوشتم ولیمن از بهر تو می
هاي او پیش من هیچ نیستسخن

)417(دیوان:
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آن است که الفاظ جمله در آن معنی که مراد گوینده«
متناسب نباشند، اما در معنی دیگر است با یکدیگر 

). شمیسا 277: 1386(همایی،»تناسب داشته باشد
اند و تري از ایهام تناسب ارائه دادهتعریف واضح

معتقدند که در ایهام تناسب فقط یک معنی در کالم 
حاضر است و معنی دوم در ارتباط و تناسب با سایر 

هام ). ای102: 1368(شمیسا، شودمیکلمات نمودار
شود تناسب نیز همانند ایهام سبب ابهام در کالم می

با این تفاوت که درجۀ ابهام ایهام تناسب بیشتر از 
ایهام است؛ زیرا مخاطب عالوه بر دریافت معانی 

ها را نیز دریابد. به عبارت باید تناسبات بین واژهواژه
ایهام تناسب تلفیقی از دو که توان گفت می، دیگر

و خواننده استعنی ایهام و مراعات نظیر هنرسازه؛ ی
.براي دریافت آن نیاز به تالش ذهنی بیشتري دارد

درك همزمان این دو هنرسازه حالتی روانی و ذهنی 
شود.کند که موجب لذت خواننده میایجاد می

- لذتی که خواننده از دریافت این معانی کسب می«

قت بر شود که خواننده در حقیاز آنجا ناشی می،کند
- گیرد و در یک لحظه نمیسر یک دو راهی قرار می

(شفیعی کدکنی،»تواند یکی از آن دو را انتخاب کند
1373 :307 .(

ین خوشنویس خط تریاقوت مستعصمی بزرگ
.نظر استثلث، با توجه به لب قرمزي آن مدّ 

(بلندي قد) »باال«به کمک لفظ» راست«لفظ 
مت کشیدة دوست.داراي ایهام تناسب است به قا

. رستگاري، یعنی مؤذنان 2؛. حّی علی الفالح گفتن1
پس از شنیدن وصف قامت تو، دیگر به راه خدا و 

رستگاري روي نخواهند آورد.

: تناسب، ز و صید و تیر: تناسب؛ چشم و بازبا
باز به معنی باز پرنده به نوعی با چشم تناسب  

بستند). می(در قدیم چشم باز راظریف معنایی دارد
بسامد ایهام و ایهام تناسب در دیوان غزلیات کمال 

تواند داللت بر یکی از ویژگی میوبسیار باالست
هاي مهم گرایش مهم سبک شعري او باشد. از علت

گویی تغییر سیر شاعران سبک عراقی به ایهام و ابهام
فکر و اندیشه از جنبۀ حسی به سمت و سوي جنبۀ 

امر سبب شد که ایهام و انواع آن عقالنی است. این 
توان در شعر شاعران این عصر نمود بیشتري یابد. می

ایهام تناسب به هنر شعري کمال زیبایی و که گفت 
است؛ زیرا میزان تهییج ارزش ادبی خاصی داده

مخاطب و خواننده در مواجهه با آن بیشتر از سایر 
هاست.هنرسازه

. تمثیل 7-2
- هاي بالغی و بدیعی به شمار میایهاز جمله آرتمثیل 

اي به گونه.استآید که کانون توجه کمال بوده

خّطی که لبت در قلم آورد چو یاقوت
ه یاقوت نوشتستـوان داد کـانصاف ت

)48دیوان: (

یم و روانیگوراستپیش باالیت حدیثی 
اینچنین سرو روان در هیچ بستان یافت نیست

)90دیوان:(

حدیث قامت تو گر مؤذنان شنوندبه عمر خویش 
فالحنیایند بعد از آن به 
)117(دیوان:

ر تیر دگر چشم نظر دوخت          ـبد وـآمباز
هر صید که آن غمزه به تیر نظر انداخت

)36:وان(دی
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گیري فراوان از این آرایۀ بدیعی بر غناي که بهره
است. درك تمثیل نیاز به کنکاش ذهنی اشعارش افزوده

دارد و بالغت آن ناشی از معناي پنهانی است که سبب 
است. از ل شدهنوعی ابهام در کالم خیال انگیز کما

.رودتمثیل در  معنی مجازي به کار می،طرف دیگر
هاي بدیعی مانند توصیف، در آنها صنعت،بنابراین

کنایه نقش مهمی دارند:وتشبیه، استعاره، تشخیص

ارزش داللت تمثیلی در این است که محتواي 
شناختی، مورد ادعاي خود را با شگردي زیبایی

تواند به یچ نمیکند که سامع هطوري رنگ آمیزي می
یعی کدکنی، ه متوجه شود (شفحق یا بطالن قضی

هاي کمال رابطه و تمثیل). میان اجزاي84: 1366
تمثیل معموًال در«. ن متنی وجود داردتناسب درو

نوعی رابطۀ یک به یک بین اجزا وجود دارد، یعنی 
(گورین، »استیک عقیده یا شیء خاص دیگر

). همین تناسبات درون متنی است که 83: 1383
- شود. همانها میسبب استواري تمثیل در طول قرن

د، کمال به عنوان شاعري توانمند از شطور که بیان 
است. واحد زبانی بیشترین بهره را گرفتهاین 

در نمود،»رنگ بین و حال مپرس«المثلضرب
در نتیجه «است. به کار رفته» روي بین و حال مپرس«

که آن را تجنیس دهاي آمدر بیت صنعت پسندیده
گویند. از اینکه عبارت دو معنی پیدا کردهمعنوي می

. روي پژمردة من مبتالي عشق را بین و حالم 1است:

. روي زیباي یارم ببین و حال من شیدا 2؛ مپرس
گیري فراوان ). بهره197: 1375(عبدالقادراف،» مپرس

کمال از این آرایۀ بدیعی بیانگر وسعت اطالع و دانش 
کمال با برد تمثیل در دیوان او متنوع است.اوست. کار

هاي مختلف چون که از راهخالقیت خاص توانسته
تغییر شکل تمثیل، تغییر واژه، آوردن مضمون تمثیل 
هنجارشکنی کرده و بدین طریق سبب تازگی و 

به کار رفته در يهااست.  تمثیلها شدهطراوت تمثیل
الف) و گروه تقسیم کرد: توان به ددیوان کمال را می

هایی که بین خلق معروف و ها و مقالالمثلضرب
» گردیمدوست در خانه و ما گرد جهان می«،مشهورند

ها و مقال که شاید شاعر آنها را المثلربضب) و 
):332- 333: 1375(م. ن. قاسموا،خود آفریده است

- بشناختی نوع دوم ضرارزش هنري و زیبایی
؛ زیرا به تعبیر استهاي کمال بیشتر از نوع اول المثل

غبار عادت را زدوده و » خیال خاص«خودش در پی 
ف آنها سبب کاربرد نامتعارحیاتی نو به آنها داده و با 

ها المثلسازي و تشخص این نوع از ضرببرجسته
است. شده

. اسلوب معادله8-2
هاي خلق تصاویر هنري اسلوب معادله یکی از راه

آید. اولین بار شفیعی کدکنی براي تمایز به شمار می
اسلوب معادله «... .نوع خاصی از تمثیل ابداع کرد
لحاظ نحوي مستقل این است که دو مصراع کامًال از 

باشند، هیچ حرف ربط یا شرط یا چیز دیگري آنها را 
: 1371(شفیعی کدکنی،» حتی معنًا به هم مرتبط نکند

اي زلف کجم دار به دست و مگريگفته
که کج دار و مریزماند این هم به همان نکته 

)233دیوان:(

عقل گفتا: به روي او چونی؟                  
روي بین و حال مپرسگفتمش 

)                 236دیوان:(

پیش لب خال سیه را آن دو رخ گر جاي داد
اشد، مگس را بر شکر کردن امینسادگی ب

)334ن: (دیوا
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). درست است که اسلوب معادله ویژگی خاص 63
شعر سبک هندي است، اما شاعران گذشته و از 

ین صنعت ادبی در ایجاد کالم جمله کمال نیز از ا
اند. راز زیبایی این بردهانگیز خویش بهره خیال

ن است که شاعر ضمصنعت ادبی در این نکته نهفته
تصاویرآشنا، «،بهتقارن و تناسب بین مشبه و مشبه

ها هاي عامیانه، تجربیات ملموس انسانی متلحکمت
ها، اساطیر دینی و غیر هاي عامیانه، داستانو مثل

قانه عارفانه و عاشهايدینی با حال و هوایی از پیام
).164: 1390(حکیم آذر،» تنددر هم می

کاربرد اسلوب معادله نسبت به تمثیل در دیوان 
شاید یکی از دالیل آن باشد .کمال نمود کمتري دارد

که در بالغت سنتی اسلوب معادله به عنوان صنعتی
اسلوب ،دیگرسوي از و نبود شدهجداگانه شناخته

آید. معمول این است معادله از فروع تمثیل به شمار می
که شاعر  با کمک اسلوب معادله موضوعی معقول را 
به یاري مصداقی محسوس به کار برد، اما شواهد 

است که هر دو سوي این ذکرشده بیانگر این نکته
ز این منظر بین پیش ا«.باشدمعادله محسوس می

مصراع و مصراع برجسته تعادلی از نظر ارزش ادبی و 
تا انگیزد آید که مخاطب را بر میاعتبار منطقی پیش می

،همان(» و سوي دیگر را تفسیر و تعبیر کندیکی از د
1391 :171.(

ل و جوابؤا. صنعت س9-2
- هاي ادبی به شمار میل و جواب یکی از ترفندؤاس

هاي دور مورد توجه شاعران بودهگذشتهآید که از 

توان آن را نوعی مناظره به حساب آورد است و می
انسان با ومیان عاشق و معشوق، اشیاء و انسانکه 

. کمال نیز به عنوان گیردهاي ذهنی صورت میآفریده
شاعري توانمند از این ترفند ادبی در غزلیاتش بهره 

)150(صگرفته است. در دیوان کمال شش غزل
گوها میان واین گفتاست کهداراي این صنعت 

عاشق و معشوق با لطافت و ظرافت هنري بیان شده 
است.

نکتۀ قابل تأمل در این شواهد بیانگر این است که 
واب به تنهایی زیبا نیست. آنچه بر زیبایی سؤال و ج

ها و ترفندهاي بدیعی و افزاید وجود هنرسازهآن می
چون تشبیه، کنایه، ایهام و ایهام همشناسی زیبایی

العارف است که تناسب، تضاد، اغراق، مبالغه، تجاهل
. ستدر فعال کردن آنهایاین ترفند ادبی عامل مهم

که زیبایی آن مرهون توان گفت می،به عبارت دیگر
از یک طرف ذهن مخاطب درگیر این .دو امر است

ل چه خواهد ؤاله است که در نهایت جواب سئمس
ل را تا رسیدن به  جواب ؤاشد، بنابراین خط سیر س

- ، کشف روابط جمالدیگرسوي کند و از دنبال می

ها احساس اعجاب و شگفتی در شناسی هنرسازه
شناسی در اوج زیباییکند و این ب ایجاد میمخاط

کالم ادبی است. 

قافیه و ردیف
در بحث از موسیقی شعر شفیعی کدکنی یکی از 

(قافیه و چهار گونه موسیقی را موسیقی کناري
موسیقی کناري شامل دو صنعت «دانند. ردیف) می

دیدار رقیب از دور افزود مرا گریه
هااز ابر سیه باشد افزونی باران

)27( دیوان: 

گفت اگر گردد لبت خشک از دم سوزان ما
از میسازش چو شمع از دیده تر گفتم بچشمب

)282(دیوان: 
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توان چنین پنداشت که قافیه و ردیف است و می
در ایجاد قافیه نسبت به ردیف از توان تسلط بیشتري 

: 1390(صفوي،» تناسب موسیقایی برخوردار است
). قافیه و ردیف در ایجاد موسیقی کالم نقش 270

در شعرهایی که قافیه و ردیف .کنندبارزي ایجاد می
شود. باشند موسیقی شعر بهتر احساس میداشته

قافیه هم «است.قافیه حاصل تکرار آوایی ناقص 
ر یک یا چند صوت با آواي ناتمامی است که از تکرا

هاي نامکرر توالی یکسان، در پایان آخرین واژه
» آیدو گاه پیش از ردیف میمصاریع یا ابیات شعر

توان بیان کرد ). با جرأت می62: 1370شناس،(حق
که بیش از نود درصد غزلیات کمال داراي قافیه و 

. استفاده از قافیه و انواع امکانات آن استردیف 
است. هاي تازه در شعر کمال شدهآهنگسبب ایجاد 

بندي شعر چنین بیان کمال مهارت خود را در قافیه
کند:می

- بلکه از قافیه،کمال به قافیۀ اصلی اکتفا نکرده

(درونی) نیز بهره گرفته است. با این یانیهاي م
شگرد عالوه بر ایجاد موسیقی نوعی تناسب در کالم 

باشد، ایجاد کرده است.که الزمۀ سخن منظوم می

تکرار کلمات قافیه آن هم در درون بیت سبب 
شود. شاید بتوان ایجاد نوعی موسیقی در شعر می

ها به نوعی گریز از کاربرد این نوع قافیهکه گفت 

که از دیرباز شاعران از استهنجارها و قوانین قافیه 
ا این نوع هنجارگریزي سبب اند و بآن بهره گرفته

- برجستگی کالم خود شدهزدایی و در نتیجهآشنایی

هاي خاص شعر فارسی که بر اند. یکی از ویژگی
آوردن ردیف در آخر ،افزایدجنبۀ موسیقایی کالم می

ابیات است. کمال به خوبی از این ویژگی بهره گرفته
ي اسمی، هاهاي متنوعی چون ردیفو با ردیف

آهنگی و گوشنوازي قیدي، فعلی و... سبب خوش
هاي فعلی در غزلیات کمال ردیفاست. کالم شده

نمود بیشتري دارد. این امر سبب پویایی و حرکت 
هاي است. آنچه به ردیفدر فضاي شعر کمال شده

شعر کمال تشخص و زیبایی بخشیده استفاده از 
.استاي اي و شبه جملههاي جملهردیف

ردیف افزون بر موسیقایی کردن کالم شاعرانه 
د. در انتقال احساس و عواطف نیز نقش مؤثري دار

د تکرار ردیف شوچنانچه در این غزل مشاهده می
هایی چون بیچاره، سبب گزینش واژه» غریب«

مند در تمسوپا، محنت، حال زارمسکین، بی سرو 
و نوعی هماهنگی و تناسب محور عمودي غزل شده

است. بدین ترتیب معنایی را در کل غزل ایجاد کرده
از رهگذر ردیف احساس و عاطفۀ شاعر به مخاطب 

تنوع ردیف در ،دشیان بطور که شود. همانالقاء می
- هاي جملهاست. کاربرد ردیففراوان کمالغزلیات

اي در دیوان او نه تنها از لطف جملهاي و شبه
طراوت و تازگی و بلکه سبب،اتش نکاستهغزلی

است. این تکرارها را دهـآهنگی کالمش شخوش

الزمه گفتم غزلی تا بود
بـر گــذر قافیه نـــام کـــمال

)                                  262(دیوان:

تو بوي تو مرا ساختبويدل زنده شد از 
تو مرا ساختکويخاصیت خاك سر 

)37(دیوان:

دهد مسکین کمالدر غریبی جان بسختی می
واغریبوا غریبی واغریبیا غریبی و

)34(دیوان:
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توان تکرارهاي هنري به شمار آورد که از یک سو می
ور عمودي غزل ـی در محـسبب وحدت موضوع

آگاهی دیگر ممکن است کمال باسوي د و از شومی
بینی عرفانی خود از آن جهت تأکید بر بینش و جهان

به عنوان مثال وقتی مخاطب در .باشدره گرفتهبه
(دیوان:»دوست اهللا دوست«آخر همۀ ابیات غزل 

بینی کمال کند، به نوعی با جهانا تکرار می) ر79
شود و اینجاست که میو دمی با او همراهآشنا 

میان مخاطب و شاعر ایجاد » االذهانیبین«تناسب 
آهنگ، وشهاي زیبا و خگردد. در کنار ردیفمی

هایی به کار ردیفاي آرایش کالم،گاهی برکمال
ایی عالمه همبرد که شاید در اصل  الزم نباشد.می

نامد. در می3»آراییردیف و واج«این نوع ردیف را 
ضروري به نظر » ناگه«و » گفتیم«ابیات زیر تکرار 

رسد.نمی

گیريتیجهبحث و ن
- ون بدیعی همواره براي شاعران دستترفندها و فن

آویز و عاملی بوده و خواهد بود تا از طریق آن به 
انگیز که موجب موسیقی شعر و کالم خیال

، دست یابند. کمال نیز براي شودبرجستگی کالم می
از تمام امکانات سازي کالمش گذاري و برجستهتأثیر

شناختی استفاده کرده و از راه ردهاي زیباییو شگ
تخیل بین اجزاء و عناصر ساختاري شعر پیوند و 

در تالش و دیگر،به تعبیر.تناسب ایجاد کرده است
تکاپو براي رسیدن به تخیل خاص و معنی غریب 

است. کیفیت به کارگیري این صنایع در دیوان بوده
بدیع لفظی از کمال به یک میزان نیست. کاربرد فنون 
اي، اي، جملهجمله تکرار، اعم از تکرار واجی، واژه

بر موسیقی و آهنگ جناسوآرایی، ترصیعواج
است. در میان صنایع بدیع معنوي از کالمش افزوده

هایی چون ایهام، ایهام تناسب، تلمیح، تضاد، آرایه
که از آن میان پارادوکس، تناسب و تمثیل بهره گرفته

ایهام و ایهام تناسب کانون توجه کمال بودهتمثیل و 
چون تغییر همیهاي مختلفاست. او در تمثیل از راه

شکل تمثیل، تغییر واژه، آوردن مضمون تمثیل 
هنجارشکنی کرده و بدین طریق سبب طراوت و 

توان گفت این ، میواقعاست. درتازگی تمثیل شده 
است.زدایی شدهها سبب آشناییشکنیهنجار

لوب معادله نسبت به تمثیل در دیوان کمال نمود اس
شاید یکی از دالیل آن باشد که در .کمتري دارد

بالغت سنتی به عنوان صنعتی جداگانه شناخته شده 
است. آمدهنبود و از فروع تمثیل به شمار می

منابع 
دو .ساختار و تأویل متن). 1372(احمدي، بابک

تهران: نشر مرکز. .جلدي
هاي پیش درآمدي بر نظریه). 1368(لتون، تريایگ

تهران: نشر مرکز.. ترجمه عباس مخبر.ادبی
فرهنگ اصطالحات ادبی). 1384ابرامز، ام. اچ (

.رهنما:تهرانه: سعید سبزیان.ترجم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آرایش کالم یا . آن است که شاعر یا نویسنده به قصد 3

صل ااي را ملتزم شود که در هنرنمایی، آوردن حرفی یا کلمه
.)74: 1386(همایی، نباشد

رخت رشک قمر گفتیم گفتیم
ر شکر گفتیم گفتیمـلبت را گ

) 301:یوان(د
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). تأملی در شعر اشعار 1381(، تقی پورنامداریان
شاملو(سفر در مه)، تهران: انتشارات نگاه.

مقاالت ادبی، زبان ). 1370(شناس، علی محمدحق
در جستجوي«شارات نیلوفر. انتتهران:.شناختی

.2، شمارة7، سال شناسیمجلۀ زبان.»زبان علم
اسلوب معادله در غزل «). 1390(حکیم آذر، محمد

، سال پژوهشنامۀ زبان و ادبیات فارسی».سعدي
.163- 184، صص9سوم، شمارة 

لمیح نقش ت«). 1370(بهمن و اسفند حسینی، صالح
صص، 68شمارة ، نشر دانش». در غزلی از حافظ

21-16.
تهران:.اسرارالبالغه). 1370(عبدالقاهرجرجانی،

انتشارات دانشگاه تهران. 
به .دیوان کمال خجندي). 1375(خجندي، کمال

: مجمع تهرانآبادي.تصحیح عزیز دولت
بزرگداشت شیخ کمال خجندي.

کمال خجندي و نقد ادبی، ). 1375(شمیسا، سیروس
مع : مجتهران.مقاالت مجمع بزرگداشت کمال
- 161صص.بزرگداشت شیخ کمال خجندي

151.
تهران: .فرهنگ تلمیحات). 1369(________

انتشارات فردوس.
.موسیقی شعر). 1373(شفیعی کدکنی، محمدرضا 

تهران: آگاه..چاپ چهارم
ها (بررسی سبک شاعر آینه). 1371(_________

تهران: انتشارات چاپ سوم..هندي و شعر بیدل)
آگاه.

امثال حکم اشعار ). 1375(لقادراف، عبدالستارعبدا

شت کمال مقاالت مجمع بزرگدا.شیخ کمال
تهران: مجمع بزرگداشت .چاپ اول.خجندي

.193- 199صصشیخ کمال خجندي. 
ت ها در تناسباتنوع نسبت«). 1383(علیزاده، ناصر

صص، ، سال نهم، شمارة دومنامه پارسی».حافظ
98-79.

.بالغت تصویر). 1386(، محمودفتوحی رود معجنی
تهران: انتشارات سخن.

. ترجمه علی شناخت زیبایی). 1357(فیلیس شیله
: کتابخانۀ تهراناکبر بامداد. چاپ چهارم.

طهوري. 
. ام. ارل. جیگورین، ویلفرد. ال. جان. ار. ویلینگه

ي راهنماي رویکردها). 1370(لیبر، . لی. مورگان 
چاپ چهارم.خواه.یهنترجمۀ زهرا م.نقد ادبی

: اطالعات.تهران
.شناسی به ادبیاتاز زبان). 1390(صفوي، کورش 

تهران: انتشارات سورة مهر.. چاپ سوم
.از موسیقی معنوي حافظ). 1385(مرتضایی، جواد

تهران: انتشارات آواي نور..چاپ اول
شگردهاي «). 1387(ملکی، الناز؛مدرسی، فاطمه

.»ن در شعر فروغ فرخزادهاي آتکرار و شیوه
مجموعه مقاالت نقد ادبی، دانشگاه آزاد اسالمی

.557- 570واحد مهاباد، صص
کمال تخیل یا نوعی «). 1375(محمد، یارشریف

مقاالت مجمع ».ل و جوابؤاصنعت س
: مجمع تهرانبزرگداشت کمال خجندي، 

- 126بزرگداشت شیخ کمال خجندي، صص
119.

خصوصیـات زبـانـی «). 1375(م. ن. قاسمـوا 
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هاي آثار کمال المثل و مقال و حکمتضرب
مقاالت مجمع بزرگداشت کمال ».خجندي

: مجمع بزرگداشت شیخ کمال تهرانخجندي، 
.229- 246خجندي، صص

.وزن شعر فارسی). 1337(ناتل خانلري، پرویز

تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
). 1369(واعظ کاشفی سبزواري، کمال الدین حسین

م به کوشش رحی.بدایع االفکار فی صنایع االشعار
چاپ . الدین کزازيجاللویراستۀ میر.مسلمانقلیف

تهران: مرکز.اول.


