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   چكيده
 يكي ،شوندمي كيلتش آهنگين بيشتر و استعاري موجز جمالت مصراع، بيت، از كه هامثَل
تجربه يا انديشه بر هاآن داللت امثال، رواج داليل از يكي. هستند فارسي زبان ادبي انواع از
 از استفاده( موسيقايي عامل اين،برنافزو .است عبارات ترينكوتاه در فراگير و كلي اي

 لذت وجبم و دارد شگرفي تأثير مثَل رواج و شپرور در نيز )كالم در صوتي هاي توازن
 جمعي حافظة كه است قوي چنان موسيقاييعامل  گاه .شودمي كالم جادوي و شنونده
 موجود موسيقيِ و آهنگ از هم كنار در هاواژهاز  ايپاره مفهومِ و معنا به توجهبي جامعه،

 .دكنمي ياد »مجاورت جادوي« عنوان اب مسئله اين از كدكني شفيعي .بردمي ها لذتآن در
 ثلِم هزار شش بر مشتمل كه يبهمنيار نامةنداستا بكتا زاويه، اين از رو، پيشِ يقتحق در

 كه دهدمي نشان بررسي ايجتن .شده است بررسي است، گوناگون منابع زا شده آوري جمع
 مانند صنايعي و هستند مند بهره موسيقايي هايتوازن انواع از كتاب اين از ثلم پنجاه حدود

                                                                                                                   
  ستاديار دانشگاه ايالما. 1
 سندة مسئولنوي، دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه ايالم. 2

 khomanmohamad@yahoo.com *  
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. دارند امثال شدنآهنگين دررا  سهم بيشترين تكرار، و آرايي واج س،جنا متوازي، سجع
 گيريشكل دربارة كدكني شفيعي نظرية متعدد، هايهنمون ارائة با يبررس اين در همچنين
  .شودمي اثبات مجاورت، جادوي اساس بر امثال از برخي

  
   .يموسيقاي ازنتو ،بهمنياري نامةداستان ،مجاورت جادوي ،امثال :يكليدهاي  واژه

   مقدمه .1
هيچ شكبي و دارد فارسي زبان ايمحاوره و رسمي ادبيات در پررنگي نقش ثلم 

 يا سخنان در هنر اين از كه يافت تواننمي را فارسي زبان هاي گويش سخنگويِ
 .تاس ثلم اساسي صفت مردم بين در سخن رواج و ايجاز .باشد بهره نبرده نوشتارش

 كه هستند اقوام مشترك حكمت و خرد بيان و مردم تجربة انعكاسِ هالمث براين، افزون
). 14: 1386يوسفي، (اند  كرده منتقل يكديگرآن را به  و بردهپي آن مفهوم به ها نسل طي

آوري براي طرف  ها نوعي حجت براي اثبات يا نفي موضوع و يا محاجه و دليل مثل
  ).62-31:1386ذوالفقاري، ( مقابل هستند

 زبان جمعي، خرد تلقيات و تجارب و هاحكمت فشردة بر امثال داللتبر افزون
 تداول و رواج در مؤثري بسيار گاه و مهم نقش نيز،  آن موسيقايي هاي كشش و آهنگين
در » مجاورت جادوي« نام اب اي مبتكرانه مقالة در كدكنيشفيعي بار نخستين .دارد امثال

 نشان و اشاره كرد عاميانه هايحكمت و امثال رواج در يموسيق نقش به ،ابخارنشرية 
 حاشيه در مثل كمح و معني كه است حدي به كالم موسيقي سمت به كشش گاه كه داد
آن  موسيقي، جادوي اثر در بينديشيم، حكم صدق و درستيبه آنكه بي ما و گيردمي قرار
  .پذيريممي وچرا چونيبرا 

ي مبنا بر و كدكني شفيعي مجاورت جادوي حاصطال از برگرفته حاضر تحقيق
 منابعِ از ثلم 6016 فرهنگ، اين در .است بهمنيار احمد ليفأت بهمنياري نامةداستان
نظر از اين امثال .است شده تنظيم الفبايي صورت به و گردآوري كتبي و شفاهي مختلف 
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 عوامل از استفاده ميزان تااند  شده بررسي مجاورت، جادوي تعبيريهب و كالم موسيقي
 در حد چه تا مجاورت جادوي كه شود معلوم نيز و گردد مشخص ها آن در موسيقايي

 ميزان چه به ميان اين در صنايع از كدام هر سهم و بوده مؤثر امثال رواج و بردپيش
 يافت امثال مجموعه اين در را شفيعي نظر مورد امثال از يهاينمونه توانيم آيا و است؟

  ؟خير يا
 رهگذر اين از كه ددار ضرورترو  از اين امثال كالمي جذابيت ايهزرا از آگاهي

 هم و كرد مشخص را ايراني انديشة و زبان در توازن و موسيقي نفوذ ميزان توانمي هم
  .داشت ايراني فرهنگ در جمعي خرد و منطق و عقالنيت نقش به انتقادي نگاهي

  تحقيق پيشينة. 2
بررسي و تحليل «اي با عنوان ي امثال و حكَم، مرتضي محسني، مقالهدر زمينة شيوة بالغ

هرچند اين . به طبع رسانده است» نامة بهمنياريعنصر بالغي در پانصد مثل داستان
كه با امثال و  -نپرداخته، اما پانصد مثل از كتاب بهمنياري را» جادوي مجاورت«مقاله به 

  .است دهندة آنان بررسي كرده هاي تشكيل ايهاز نظر آر -حكَمِ دهخدا مشترك هستند
» هاي زبان فارسي المثل شناسي ضرب زيبايي«اي با عنوان حسن ذوالفقاري در مقاله

از منابع  المثل را ضمن تعريف دقيق مثل، هزار ضرب) 15 ، ش1386، هاي ادبي پژوهش(
بندي  گوناگون ازجمله كتاب بهمنياري، از نظر عنصر موسيقايي بررسي و دسته

 ،بديع، بيان معاني، حوزة در بالغي ابعاد و آهنگ و وزن بررسي ضمن وي .است كرده
 در هاالمثلضرب رواج و ماندگاري سبب كه گيردمي نتيجها همثل ظنزآميز بيان و زبان
 عروضي وزن هامثَل از ٪48 كه جايي تا؛ است بالغي عناصر همين سال، هزاران طي

و موسيقي دروني ) قافيه و رديف(از عوامل موسيقي كناري كم يكي  و يا دست دارند
مراعات نظير، تضاد، ابهام، (يا موسيقي معنوي ) تكرار، سجع، جناس، موازنه و ترصيع(

تشبيه و استعاره دو ركن اساسي . شود ها ديده مي در آن) اغراق و تشخيص، قلب، تلميح
هاي فارسي نيز  مثل ٪20. درون تعريف مثَل و عامل اصلي سازندة آن به شمار مي
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فصلنامة پژوهش زبان  (» تفاوت مثل با كنايه«ذوالفقاري همچنين در مقالة . طنزآميز هستند
شناسانة  به شكل جامع به تمامي ابعاد زيبايي )10 ، ش1387، بهار و تابستان و ادبيات فارسي

 گستردگي، اين به يفارس هاي المثلتاكنون ضرب ،وجود اينبا .پردازد هاي ايراني مي مثل
 فرضية اثبات راستاي در و شناختي زبان هاي روش با كالم جادوي و موسيقايي نظر از

  .است نشده بررسي ،جادوي مجاورت

  مجاورت جادوي. 3
. شد مطرح كدكنيشفيعي از سوي بار نخستين مجاورت، جادوي اصطالح گفتيم چنانكه
 است؛ كالم بافت در موسيقايي هايازنتو انواع كارگيري به اصطالح، اين از وي منظور

 و فرع در پيام موضوع كه شود پررنگ چنان آن موسيقايي فرم اين به توجه كهاي  گونه به
 در كه بزرگان كلمات و حكَم و امثال از بساري است معتقد شفيعي. گيرد قرار حاشيه
 ويجاد ويژگي از است، جاري مردم عامة زبان بر و رايج عربي و فارسي ادب

 چندان سخنان، و حكَم و امثال از برخي در صنعت اين به توجه و بردمي سود مجاورت
 باشد، داشته واهي يا و غيرمنطقي و خرافي مفهومي عبارت، آن اگر حتي كه است زياد
 النفوس« عبارت آن، نمونة بارزترين .ماندمي پنهان اش،موسيقايي جادوي ساية در

 موسيقايي توازن سبب  به تنها و ندارد تجربي و عقلي مبناي هيچ كه است »كالنصوص
  . است شده پذيرفته قاطع، حكمي و منزل وحي همانند »نصوص« و »نفوس«

ه سنجيده و خواه اي را به گفتن سخني خوا گاه يك سجع يا يك جناس، گوينده
و او تحت تأثير جادوي مجاورت اين گفته را بر زبان رانده و  نسنجيده واداشته

است؛ و جادوي مجاورت آن، چندان نيرومند  دك اندك تبديل به مثلي شدهان
  ).26 -15: 1377كدكني،  شفيعي(اند  كار بسته نسل، آن مثَل را به اندر است كه نسل بوده

 در ويژه به ديگر، زباني كاربردهاي از بسياري در امثال بر افزون مجاورت جادوي
. ايمشنيده بارها را »تعطيله فردا فيتيله« جملة شكيب .ددار حضور عاميانه و محاوره زبان
 ؛يابيمدرمي را »تعطيله« كنار در »فيتيله« واژة بودن معنيبي عبارت، اين به دقت كمي با



 و همكار عليرضا اسدي  ______________________________   عاميانه امثال در مجاورت جادوي بررسي

59 

 جادويي چنان موسيقي، و آهنگ داشتن سبب به يكديگر كنار در هاواژه اين مجاورت اما
 كهنآبي بريم،مي كار به منطقي يحكم همچون را عبارت اين ما كهاست  كرده ايجاد
مي تعطيلي با ارتباطي چه فيتيله كه بينديشيم خود با و بگيريم نظر در را هاآن معناي
 بخر بدو، :گويدمي خود جنس فروش يا تبليغ براي فروشنده وقتي يا باشد؟ داشته تواند

 جا اين در ِببر رنهوگ استشده بِبر واژة آمدن سبب »ب« حرف آراييواج ترديدبي ببر؛ و
 يا رفتن در اجباري ،خريدكردن از بعد خريدار زيرا ؛باشد نداشته منطقي تناسبي شايد
 يكي .نمايد رفتن به وادار را هامشتري كه ندارد ارتباطي فروشنده به نيز و ندارد ماندن

برخي  حتي و ،پرت و خرت فنجان، و فيل مانند اتباعيي اه ساخت ايجاد عوامل از
 كه )لري گويش در(» رنگين بيايد بختت تا سنگين بنشين«محلي مانند  هاي المثلضرب

 ييواآبا هم و موسيقي به توجه شود،مي استفاده مردم نوشتار حتي و گوهاو گفت در
  .دار است هاي مسجع و تجنيس واژه

هاي امروزي  اي از تبليغات رسانه كم بخش عمده جا نباشد اگر تمام يا دست شايد بي
  براي مثال در تبليغ ،ها بدانيم گرفته از امر جادوي مجاورت واژه زبان فارسي را نشئت

، آمدن »آش، به همين خيال باش«هاي روزمرة  يا در حرف» بدون چاكلز، هرگز«
در راستاي هماهنگي » آش، باش«و » چاكلز، هرگز«هاي مسجع و نزديك به همِ  واژه

  . ستابوده  صوتيِ صرف و فارغ از معنا
هاي ادبي و زباني، كار مشكلي  برخي ساخت ساحرانة موسيقاييستيابي به راز د

شناسي و  هاي گوناگون و حتي غيرادبي مانند روان از دانش داشتن است و نيازمند بهره
هايي براي گشودن اين معما  از گذشته تاكنون، تالش. استشايد علوم مغز و اعصاب 

بار به  براي نخستين» مخارج الحروف«فصلي از رسالة سينا در  ابن. صورت گرفته است
هاي طبيعي  هاي ملفوظ را با صوت و رابطة ميان بعضي صوت امر نغمة حروف پرداخته 

هوا در جسمي كه مانع  شدن به قوت را از رانده» هاء«، براي مثال حرف داده استشرح 
ها و  شدن جسم شكافته را،» قاف«شنوي و آهنگ حرف  آن نباشد، مانند خود هوا مي
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ناتل خانلري، (داند  مي -خاصه كه رطوبتي داشته باشد -ها ناگاه از هم جداشدن آن به

هريك از واحدهاي «: نويسد مي رستاخيز كلماتنيز در ) 76: 1391(شفيعي . )169: 1367
ها، براي ساختن كلمات،  هاي ملفوظ، گذشته از عمل تركيب با ديگر صوت صوت

ام نخستين مبناي اين تأثير، شباهت ت. كنند اي را به ذهن القا مي تي يا نكتهجداگانه، حال
   .»هاي طبيعي است هاي ملفوظ با يكي از صورت يا تقريبي هريك از اين صوت

 و دهستن تر بم بعضي و زيرتر هامصوت از بعضي) آكوستيك( اصوات علمبر مبناي 
 و است ترمناسب تأنّي و تأمل تأثّر، ،تألّم حاالت بيان براي بم هايصوت كه دانيممي

  .دهندمي نشان بهتر را نشاط و هيجان شوق، شادي، حاالت زير، هايصوت

  مجاورت جادوي ايجاد هاي روش. 4
 بررسي قابل بديع علم ذيل سنتي، ادبيات در مجاورت جادوي سازندة شگردهاي عمدة
 موسيقي باب در تريعلمي و دقيق مطالعات شناسانزبان اخير، سال صد رد اما؛ است
  .اندهداشت كالم

 يا شده برجسته شده، ازد آشنايي شكل ادبي زبان كه معتقدند فرماليست شناسانزبان
 كاهي قاعده فرايند دو اساس بر گفتار زبان معتقدند ها آن .است معيار زبان هنجارگريختة

 صورت يا زبان برونة بر كه( افزاييقاعده و )كندمي عمل معني يا زبان دورنة بر كه(
 را كالم شدن آهنگين عوامل تمام ها آن .دشو مي تبديل ادبي زبان به )كندمي عمل زبان
مي بررسي افزاييقاعده ذيل هاست،آن تركيب و آواها به مربوط و صوري فرايندي كه
 بررسي براي نيز ما دارد، وجود روش اين در كه علمي تدق و نظم سبببه .دكنن

 شده تدوين منظم شكل به صفوي كورش توسط كه -روش همين از امثال موسيقي
 و كندمي عمل زبان درونة بر كاهيقاعده بيان شد چنانكه. ايمكرده استفاده -است

صفوي، : ك.ر( 1ندارد ارتباطي موسيقي بحث به و است زبان معنايي سطح به مربوط

  .كنيم افزايي استفاده مي از قاعده درنتيجه، )53-56 :1390
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  افزاييقاعده. 1-4
 عمالا بلكه ؛نيست جارنه زبان قواعد از انحراف هنجارگريزي، خالف بر افزاييقاعده
  :است هنجار زبان قواعد بر اضافي قواعد
  بدار معذورم بگسست، اگر تسبيح رشتة

  

  بود ساق سيمين ساقي ساعد اندر دستم  
  

 )339: 1381، حافظ( 

 گريز كه استآمده وجود به حروفيهم و ِوزن طريق دو از بيتاين  در موجود توازن
 افزاييقاعده نتيجة .است ِهنجار زبان قواعد بر نظم افزودن بلكه نيست، هنجار زبان از

» كالمي تكرار« كه است معتقد و كرده مطرح را آن بار نخستين سنبياكو كه است توازن
 و سجع قافيه، وزن، مانند تيصناعااز آن  بعد و دارد را اصلي نقش توازن ايجاد در

  .نشر و لف :دمانن ،دارد وجود توازن نيز نحوي سطح در .قرار دارند عترصي
آيد، و تكرار از ديدگاه  وجود مي هاي تكرار به هرچند توازن از طريق گونه

كند؛  ترين عامل القاء فكر است؛ اما از ديدگاه ادبي هنر را مبتذل مي شناسي مهم روان
كمك گرفته » زدايي آشنايي«و از ) 166: 1391شفيعي كدكني، (كرار نامرئي باشد مگر اينكه ت

مي موسيقي افزايش باعث و شوندمي ايجاد تكرار از كه را هاييتوازن). 100همان، (باشد 
 .كرد بررسي نحوي توازن و واژگاني توازن آوايي، توازن گروه سه در توانمي گردند،

 بايد. دنشومي بررسي هايينمونهذكر  با همراه امثال در موجود يهاتوازن انواع ادامه، در
 نتيجة و ودشمي اكتفا نمونه يك ذكر به تنها شواهد، گستردگي سبببه كه شويم متذكر
 آمده، پرانتز در ثلم هر از بعد كه هايي شماره 2.ارائه خواهد شد هاييجدول در بررسي

  .دارد اشاره نياريبهم نامةداستان كتاب در مثل شمارة به

  آوايي توازن. 1-1-4
 هاواج تكرار به مربوط اولي كه است هجايي توازن و واجي توازن شامل آوايي توازن

 اين .تاس واژه يك هجاي درون در تكرارِ واج به مربوط دومي و واژه چند هجاهاي در
شفيعي كه است )73: 1390( شميسا» پنهانِ و منظم حروفيهم«اصطالح  همان هاتوازن
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 عنوان با (74 :1373) هماييبرده و  نام جناس خانوادة در هاآن از شعر موسيقي در كدكني
  .است داده نشان توجه صنعت اين به اعنات

   توازن واجي. 4- 1-1-1
  :بردمي نام واج سطح در توازن گونه هفت از ادبيات به شناسيزبان از كتابِ در صفوي
  ):هر هجا( تكرار همخوان آغازين) الف
 ).3229مثَل ( يردگ از نميگكند ي كه پارس ميگس

يعني تكرار مصوت كوتاه يا مصوت بلند در هجا كه شميسا : اي تكرار واكه) ب
  .است  را برگزيده» صدايي هم«براي اين صنعت، اصطالح ) 74: 1390(

ذموم، مخيل َبريصح ثَل ( حرومم899م .(  
  :ايانيهاي پ تكرار همخوان يا همخوان) پ
    ).294مثَل ( ستكه برما ستازما
  :تكرار واكه و همخوان آغازين) ت

  ).559مثَل (دهند  ستاني به ستم مينَدهند، ور ه كم مينَ صيب استنَآنچه 
هرچند . كام و كار: گيرند، مانند هاي متوازن در اين مقوله جاي مي بعضي از سجع

  .نامند هاي متوازن را جناس مصحف هم مي برخي از سجع
  .شوند كه در بديع سنتي جناس ناقص ناميده مي: تكرار همخوان كامل) ث
  ).2169مثل (خورد، مرده را با گور  مي خوررا با  خَر
هاي متوازي را شامل  كه بعضي انواع قافيه و سجع: تكرار واكه و همخوان پاياني) ج
  .شود مي

  نَجكيمياگر ز غصه مرده و ر
  

  نَجابله اندر خرابه يافته گ  
  

 )4282مثَل (

  ):هاي يك هجا تكرار همة واج(تكرار كامل هجايي ) چ
  .)3995مثَل ( شان؟ لعنت به هر دوتاشانقم بهتر است يا كا
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  واجي توازن انواع :1 شمارة جدول
تعداد   نوع واج  هاي واجي  توازن

  تكرار
  درصد

  
تكرار همخوان آغازين  .1
  )حروفي هم(

  0٪ 48  29  ن

  0٪ 44  27  د

  0٪ 43  26  ب

  0٪ 41  24  ك

  0٪ 34  21  ر

  0٪ 33  20  خ

  0٪ 28  17  ا

  0٪ 27  16  گ

  0٪ 25  15  پ م، ز،

  0٪ 22  13  س

  0٪ 20  12  ح

  0٪ 18  11  ت ه، ج،

  0٪ 17  10  ق

  0٪ 17  10  چ

  0٪ 15  9  ش
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  0٪ 15  9  ع

  0٪ 14  8  غ

  0٪ 12  7  ف

  0٪5  3  ط

  0٪55  33    انواع حروف      اي تكرار واكه .2

  0٪ 35  21انواع حروف          همخوان پاياني. 3

  0٪ 30  18انواع حروف          همخوان آغازين ةواك. 4

  0٪ 25  15انواع حروف          تكرار كامل هجايي .5

  0٪ 18  11انواع حروف          همخوان پاياني واكه و. 6

  0٪ 10  6انواع حروف          همخوان كامل .7

  36/7  443  هاي واجي  انواع توازنمجموع 

  توازن هجايي. 4- 2-1-1
نشيني چند هجا در كنار  توازن هجايي شامل آن دسته از تكرارهاي آوايي است كه از هم

يا كيفي ) هجاها ظم در تعدادن(تواند كمي  نشيني مي اين هم. آيد يكديگر حاصل مي
  .باشد) در هجاهاي كوتاه و بلند و وزن شعر نظم(

  وش باشد كه بعد از انتظاريچه خ
  

  به اميدي رسد اميدواري  
  

 )1880 مثل(
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است كه در آن ركن اول و دوم هر مصراع  »مفاعيلن، مفاعيلن، فعولن«وزن بيت 
 .دارند) مفاعيلن(توازن و تكرار 

  ). 3049مثل ( ها فراموش پوش، از دل ژنده
  . فاعلن، مستفعل، فاعلن: وزن عروضي

مورد مصراع  872مورد بيت و  358هزار مثل،  6اري، از حدود در ميان امثال بهمني
بيشترين كالم موزون از ميان ابيات و . از امثال موزون هستند% 20هستند؛ يعني حدود 

بسامد همة اشعار در جدول (مصراع  249بيت و  45است با  سعدياشعار مصاريع متعلق به 
 ).آمده است 2شمارة 

هاي هجايي هستند  هاي گروه ها يا وقفه ن هجايي مكثنكتة قابل ذكر ديگر در تواز
هاي يك نظم سنتي  نام دارند و به طور طبيعي در حد فاصل ميان مصراع» درنگ«كه 
سبب وزن يكسان با  جا كه هر مصراعِ يك نظمِ سنتي فارسي، به از آن. روند كار مي به

خود دارد، در ل و بعد از هاي قب هاي ديگر، امتداد زماني مشابهي نسبت به مصراع مصراع
شود كه به افزايش نظم موسيقايي كمك  ن، درنگي اعمال ميهر فاصلة زماني معي

شايد به همين دليل ابيات با وزن دوري نسبت به ابياتي كه در همان وزن . كند مي
  ).210همان، (نمايند  تر مي ولي دوري نيستند، موسيقايي ،اند سروده شده

  :براي نمونه
  ، بر سمن مزن   سنبل سيه

  لشكر حبش، بر ختن مزن 
 »جامي«

  ماه بر زمينش نهاده رخ  
  چون بر اسب خوبي سوار شد

 »اوحدي«

سبب درنگي كه در  است؛ اما بيت اولي به» فاعلن فعل، فاعلن فعل«دو بيت  وزن هر
  :نامهداستانهايي از  نمونه. نمايد تر مي مصراع دارد، موسيقايي هر نيم
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  ). 4065مثل (د اما به صبر كارها نيكو شو
  ).   566مثل (اندك اندك خيلي شود، قطره قطره سيلي 

  ).408مثل (بخور و بدو ! چي خوري؟ نخود اوه! آقاي مأمور
ها نيز تأثير  ها و وقفه بر اصوات، سكوت با توجه به اينكه در موسيقي و آهنگ، افزون

ها  اين وقف. بجا را داشته باشد تواند اثر يك سكوت بسياري دارند، گاه هيچ صوتي نمي
يِ خاص كلمه، برجستگ: به اقتضاي حال ممكن است دربردارندة مفاهيمي همچون

منطقي بافت سخن، ايجاد انتظار براي بقية بيت يا نقل م ل، تقسيدعوت به توجه و تأم
  .)18: 1386يوسفي، (ها باشد  قول و امثال اين

  بيت سطح در هجايي توازن :2ة شمار جدول

  درصد  تعداد  شاعر  توازن هجايي

  توازن هجايي در سطح 
  بيت

  10/4  247  نامعلوم

  0٪75  45  سعدي

  0٪45  27  موالنا

  0٪18  11  نظامي

  0٪15  9  حافظ

  0٪08  5  فردوسي

  ٪ 03  2  نشاط

  0٪02  1  قاآني

  0٪02  1  عرفي شيرازي

  6%  358  جمع
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  هجايي توازن: 3ة شمار جدول
  درصد  عدادت  شاعر  توازن هجايي

  توازن هجايي در سطح
  مصراع

  13/4  249  سعدي

  49/2  150  حافظ

  27/2  137  نامعلوم

  22/2  134  نظامي

  84/1  111  موالنا

  0٪59  36  فردوسي

  0٪41  25  سنايي

  0٪21  13  نشاط اصفهاني

  0٪07  4  قاآني

  0٪05  3  وحشي كرماني

  0٪03  2  ناصر خسرو

  0٪03  2  حكيم سوري

  0٪03  2  خيام

  0٪02  1  محتشم كاشاني

  0٪02  1  دهقاني ساماني

  0٪02  1  خاقاني

  0٪02  1  عنصري

  5/14  872  جمع 
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  واژگاني توازن. 4- 1- 2
مي موسيقايي آفرينيِ نقش به جمله و گروه واژه، سطح در تكرارها ،واژگاني توازن در

  .پردازند
 در هك تهاسواژه درِ تكرار قطري از موسيقي ايجاد :واژه سطح در تكرار. 4- 1-2-1
 مانند هايي آرايه يا و سجع و جناس انواع مانند زيادي اصطالحات ذيل سنتي بديع

 صورت دو به واژه در همگوني يا تكرار .شودمي بررسي ... و موازنه ترصيع، تصدير،
  :گرددمي پديدار ناقص همگونيِ و كامل همگوني
هايي  مطرّف، سجع متوازن و جناسسجع متوازي، سجع : همگوني ناقص) الف

مذيل،  وسط، جناس  مطرّف، جناس  چون جناس مضارع، جناس ناقص، جناس 
گردند  هايي از توازن ناقص واژگاني محسوب مي قلب، جلوه اشتقاق يا جناس  جناس

  ).221: 1390، صفوي(
  ). 1725 مثل(يكي است  پاكدر نظر مردمان  خاكجواهر و 

  ).1820مثل (ه آدمي ، خداي نكردچمي خمي

هايي با ساختمان هجايي  تكرار درون واژه بارةهمگوني ناقص واژگاني حتي در
شگردهاي چون . راز و نياز؛ دست و شكست: مختلف نيز قابل بررسي است، براي مثال

 .گنجند المزدوج نيز در همين مقوله مي ترصيع، موازنه يا تضمين

كل همگوني آوايي كامل در دو عنصر همگوني كامل در سطح واژه، به دو ش) ب
آوا هستند و همگوني كامل آوايي  نويسه و هم است كه هم) جناس تّام(دستوري واحد 

و  )223: 1390، صفوي(پذيرد  صورت مي) تكرار واژه(در يك عنصر دستوري واحد 
  :)تكرار(يا ) جناس تام(تواند بين دو واژة مختلف دستوريِ متمايز از يكديگر بيايد  مي

  ). 1177مثل (، اگر دنيا را نهشتي بهشتيرا  بهشتي
 ).5مثل ( جورفته باز آيد به  جوآب از 

تر، تا سطح جمله را شامل شود كه در اين  تواند عناصر دستوري بزرگ حتي مي
  :سازدصورت صنعت موازنه يا ترصيع را مي
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   ).452مثل (اگر داري طرب كن، اگر نداري طلب كن 
  . )926مثل ( چه مكن كه خود افتي     يبد مكن كه بد افت

همگوني كامل تمامي عنصر دستوري گروه با توالي : تكرار در سطح گروه. 4- 2-2-1
  :شود يكسان تكرار مي

 ). 2481مثَل (گويد يا علي  گويد يا علي، صاحب مال هم مي دزد مي

  : تكرار در سطح جمله. 4- 3-2-1
است،   ك جمله كه بيش از يك گروهدر چنين شرايطي بخشي از ي :همگوني ناقص

  :شود، براي نمونه اي ديگر تكرار مي در جمله
   ).2786 مثَل( ]است[كدام و خواندنت  كدام استراندنت 

  : همگوني كامل
  . )2124مثَل (] است[، يار يكي ]است[، خانه يكي ]است[خدا يكي 

  واژگاني هايتوازن:  4شمارة جدول

توازن واژگاني 
  )واژه(

  درصد  تعداد  نوع

  توازن واژگاني
  )همگوني ناقص(

  55/3  213  سجع متوازي

  57/1  95  سجع مطًرّف

  47/1  89  جناس مطرّف

  0٪59  36  )پسوند(جناس اشتقاق 

  0٪50  30  جناس مذيل

  0٪48  29  )زايد(جناس وسط 
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  0٪43  26  جناس اقتضاب

  0٪31  19  ازدواج

  0٪17  10  )ريشه(جناس اشتقاق 

  0٪10  6  و ترصيعموازنه 

  توازن واژگاني
  )همگوني كامل(

اسم، صفت و (تكرار واژه 
  )ضمير

449  
46/7  

  27/2  137  تكرار فعل 

  0٪27  16  جناس تام

  19/19  1155  جمع

  نحوي توازن .3-1-4
 خاصي شرايط با جمله در كالم )نحوي( دستوري ساختارهاي هاتوازن گونه اين در
 سه به را حوين هايتوازن صفوي. داشته باشند نقش سخن نكردموسيقايي در توانند مي

  :كند مي تقسيم دسته
 شرط به كه است جمله دستوري عناصر معناي آرايش به ساخت :تساخ تكرار) الف
 آهنگ و وزن و دگرد جا هجاب تواندمي جمله،از اجزاء  هريك نقش بودنمشخص
 و آهنگ تغيير موجب خود ييِجا هجاب با كه هاساخت اين. دبگير خود به مختلفي

 شوند، مي شعر يا جمله وزن حفظ موجب زيادي حد تا گردند،مي بيشتر تأثيرپذيري
  :نمونه براي

  ).2249مثل (طمع خيزد و عزّت  خواري ز
  ).2767 مثل(طمع خيزد و عزّت ز قناعت  ذلت ز
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  ).3705 مثل(عزّت به قناعت است و ذلت به طمع 
 :شوند نشين مي ه در آن چند نقش دستوري يكسان، هم، كسازي نقشي نشين هم) ب

  .)3416 مثل(اند  شمع و گل و پروانه و بلبل همه جمع
 جمله، يك سازندة عناصر نقش جاييجابه با شرايطي چنين در :نقشي سازيجانشين) ج

  :نمونه براي ،است نحوي توازن در نخست ةجمل با كه آيدمي پديد جديد ايجمله
  ظالم و بدخواه هرچه عاجز و مسكين    هرچه ظالم و بدخواهعاجز و مسكين 

 )3625مثل (

در مصراع . مسند است» ظالم و بدخواه«نهاد و » عاجز و مسكين«در مصراع اول 
نهاد واقع شده و اين همان » ظالم و بدخواه«مسند و » عاجز و مسكين« ، برعكسدوم

  . است سازي نقشي است كه به توازن انجاميده  جانشين
 اين سبب تقسيم و قلب نشر، و لف الصفات، تنسيق اعداد،صنايعي بديعي همچون 

  .شوند مي نحوي توازن
  نحوي هايتوازن: 5 شمارة جدول

  
  

  توازن نحوي

  درصد  تعداد  نوع

لف و نشر، تقسيم، قلب، اعداد و 
  الصفات تنسيق

38  63٪0  

  0٪63  38  جمع

 در المثلضرب 6016 از آمده دست به ايجنت و نامه داستان كتاب بررسي به توجه با
 نقش مجاورت جادوي ايجاد در كه هاييتوازن انواع قبل، صفحات 5 -  1هاي ولجد

  :گردندمي ذكر ادامه در را دارند كه بسامد بيشترين ترتيب به اند،داشته

  توازن آوايي . 1
شترين سهم بيو  دقرار داردر رتبة اول  ٪28حدود مورد و  1673هاي آوايي كه با  توازن

ها به  ، شامل توازن واجي و هجايي است كه ميزان مشاركت آنرا به خود اختصاص داده
  :شرح زير است
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درصد است كه از اين  36/7مورد و نزديك به  443توازن واجي شامل ) الف
مورد  339با » )حروفي هم( تكرار همخوان آغازين«ميان بيشترين توازن مربوط به 

 .صد استدر 5/5و حدود 

درصد است كه بيشترين  ٪ 6مورد و حدود  358توازن هجايي در بيت با ) ب
 .است» سعدي«بيت متعلق به  45ابيات آن با 

اشعار . درصد است 5/14مورد و حدود  872توازن هجايي در مصراع با ) ج
  .دهد ها را تشكيل مي المثل مصراع بيشترين موارد ضرب 249سعدي با 

  توازن واژگاني . 2
ها را شامل  مثل ٪20حدود مورد،  1201با ) واژه، گروه و جمله(هاي واژگاني  توازن
  .شود شود و به دو نوع همگوني ناقص و كامل تقسيم مي مي

درصد  ٪9مورد و حدود  553با ) انواع جناس و سجع(ها  همگوني ناقص در واژه -
ها و  ز ميان انواع سجعمرتبه ا 213با » سجع متوازي«چنين  هم. بيشترين سهم را دارد

  .ها، بيشترين بسامد را دارد جناس
 46/7حدود  مرتبه و 449) اسم، صفت و ضمير(همگوني كامل يا تكرار واژه  -
  . درصد
  .درصد 27/2مورد و حدود  137همگوني كامل يا تكرار فعل  -
  . درصد مورد، كمتر از نيم 16همگوني كامل يا جناس تام  -
  .مورد، كمتر از يك درصد 32ل گروه همگوني ناقص و كام -
  .مورد، كمتر از نيم درصد 14همگوني ناقص و كامل جمله  -

  نحوي توازن. 3
 يك از كمتر مورد 38 با الصفاتتنسيق و اعداد تقسيم، نشر، و لف شامل نحوي توازن
  .اندداده اختصاص خود به را امثال درصد
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  شاعرانه و ساحرانه مجاورت جادوي. 5
هاي موسيقايي ابزاري مؤثر براي القاي كالم از سوي نويسندگان و  وازنآهنگ و ت

ي مجاورت جادوگيري آن مصداقِ تحقق اصطالح  كار شاعران زبردست است كه به
بين جادوي مجاورتي كه جنبة منطقيِ معنايي دارد و جادوي مجاورت فاقد . است
ها توجه به اين نمونه. ردگذاري وجود دا زمينة عقلي، تفاوتي هرچند در سطح نام پس
  :كنيد

  ).895مثل ( بخلِ بخيل و شيطنت شيطان برابر است
  .معنايي منطقي هم دارد» بخل بخيل«موسيقايي  تركيبِ

  ). 2342مثل ( دانستن، توانستن است: همچنين
كار برد؛ زيرا  را به» جادوي مجاورت شاعرانه«توان اصطالح ها ميبراي اين توازن

مندند، بين موسيقي و  هاي آوايي، واژگاني و نحوي بهره ها و توازنر سازهاگرچه از هن
اي منطقي و بجا وجود  هايي كه جادوي مجاورت شاعرانه دارند، رابطه معناي تركيب

ما عبارت  ،رو جواري آنان است؛ از اين دارد كه عقل و شعور جمعي قادر به درك هم
هاي كالمي از  از بازي اي با كاربرد شاعرانه و را جمله» هر كه بامش بيش، برفش بيشتر«

هاي صوتي براي زيبا و  ناميم كه در آن توازن مي نوع جادوي مجاورت شاعرانه
اگر شاعر تركيبي بيافريند كه بتواند خواننده را مسحور . است  رفته كار موثرشدن سخن به

و ما را تحت تأثير خود كند يا اينكه خود ساختار موسيقايي كالم، از معني خبر دهد 
شفيعي كدكني، : ك.ر(آنكه در واقع خبري از معني و كلمات آن داشته باشيم  قرار دهد، بي

شود اين  خلق شود، آيا باز هم مي» آسمان و ريسمان«اي مانند  و جمله) 144-145: 1391
» النفوس كالنصوص«جادوي كالم را شاعرانه فرض كرد؟ شفيعي در اين مورد تركيب 

آورد كه داراي جادوي مجاورت است؛ اما پشتوانة عقلي و منطقي ندارد و د ميرا شاه
  . است تعبيري قافية صوتي بهره برده  جناس متوازي و به» هنر سازة«بديهي است كه از 
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 و فيل :، مانندشود مي يافت وفور به روزمره تركيبات در مجاورت جادوي از نوع اين
نمي سرش رب و رب باش؛ خيال همين به آش، بده صنار تعطيله؛ فردا فيتيله فنجان؛
  . ... و شود

 شاعرانه مجاورت جادوي كه تركيباتي با اخير تركيبات اختالف كه است روشن
 است اين در ها نآ تفاوت .اند موسيقايي دو هر ؛ زيرانيست ساختار و صورت در دارند،

 و عقلي ارتباط فاقد ير،اخ هاينمونه در آهنگهم هايواژه آييهم و تجانس با كه
 در سائر مثل صورت به و يافته رواج قوي، موسيقايي كشش سبب به اماهستند؛  منطقي
 از و مسحور را خوانندگان و شنوندگان سحري چون ها،آن مجاورت جادوي و اندآمده
ي را در كودكان و هاست حس ، قرن»تَل متَل توتولهاَ«كلمات  .كند مي غافل معنا

به . بيابدآن را در زبان گفتار معادل است  كسي نتوانسته انگيزد كه هيچ مي ن برساال بزرگ
خويش باقي » وظيفة«دارِ  خوبي عهده گرايان روسي اين نظام صوتي به تعبير صورت

خوانان و ارباب  آنچه از زبان عزايم. است نشده ) آور عادي و مالل(مانده و خودكار 
اَجي «عالم غيب، در ميان مردم رواج دارد، از قبيلِ سحر و جادو و مدعيان ارتباط با 

توان از مصاديق جادوي مجاورت  را مي) 146: 1391شفيعي كدكني، (» مجي ال ترجي
جادوي مجاورت «گونه آثار اصطالح  در نظر گرفت؛ با اين تفاوت كه براي اين

سحور و از معنا تنهايي ما را م مناسب است و آن زماني است كه موسيقي به» ساحرانه
ناميم، ممكن است در  بايد توجه داشت، آنچه جادوي مجاورت ساحرانه مي. غافل سازد

تواند نقض شود  ظاهر معنايي غير عقلي و منطقي نداشته باشد؛ اما حكمي است كه مي
  .و به هيچ روي درست نباشد

   نامه داستان در ساحرانه هايمجاورت يجادو. 1-5
جادوي  فرضية مطابقحكم آن  كه خوريممي بر هايي مثل به نامه داستان كتاب بررسي در

 مشهورات و مظنونات از يا نيست صادق و صحيح منطقي، و عقالني نظر از مجاورت
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 است شده سبب اصوات جادوي همان اما؛ دشو ثابت هم خالفش است ممكن و است
  .برند كاربه را امثال اين متقن قولي همچون تفكر، از فارغِ خواص گاه و عموم كه

  ). 2288 مثل(خوشا دزدي كه از دزد، بز بدزدد . 1
 و »بدزدد«و » دزدي« يهاواژه در هجايي كامل تكرار درنگبي مثَلاين  خواندن با

 تعمدي ريتمي از نشان اين و كند توجه ما را جلب مي» دزد«ة واژ كامل تكرار همچنين
 نقاب پشت در راستيبه .استودهب مثل اين سازندگان يا سازنده ذهن در كه است

 كردندزدي زيرا نخست، است؟نرفته كار به ساحرانه مجاورتي عبارت، اين موسيقايي
هم از غير به »بز« واژةچنين  هم. نيست پسنديده غيرديني و ديني فرهنگي هيچ در

 ندارد؛ فوق عبارت به ورود براي منطقي دليلي خود، پيشِ و پس هايواژه با آهنگي
 خوشي كه رديگ دزد يك از هم آن باشد، داشته تواندميي اهميت چه بز دزيدنِ يراز

 لفظي موسيقي اين ايجاد عامل تنها بگوييم اگر نيست غريب شود؟» دزد زب« نآ نصيب
 به وادار را گويندگان يا گوينده توانسته كه استبوده ساحرانه مجاورت جادوي همان
 يافت هم حرفش زمينةسپ در منطقي و محكم ليليد هرچند ؛بنمايد مثل اين گفتنِ
  .نشود

  ).4029مثل (كار به دست ناشي اسلحه به دست كاشي . 2
 عموم بين ار غلط باوري ساحرانه مجاورت جادوي سبببه كه هاييمثل ازجملهشايد 
 در ؛ زيراباشد مثل همين ،است شده ياد آن از نامه داستان كتاب در و داده رواج مردم
 دست از يكاشان سربازِ ايعده كردن فرار سبب به كهاست  آمده مثل ِاين تاريخي نةپيشي

 ناوارد فردي به را كاري گويي باشد، كاشاني دست در اسلحه اگر كه گويندمي دشمن،
 است موسيقي مثل اين رواج سبب. ندارد وجود آن موفقيت امكان كه ايسپرده ناشي و

 غلط باور اين رواج مسلماً .حاصل شده است »اشين« و» كاشي«ة كلم كه از مجاورت
 در كاشانيان همگي آيا وگرنه ،است كالم ساحرانة مجاورت جادوي از گرفته تئنش
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 و بكند ادعايي چنين تواندنمي كس هيچ كه است بديهي هستند؟ ترسو يا ناوارد جنگ
  .است منطقي غير و نسبي ،دادن حكم گونه اين

  ).93 مثل(كه بوده احمد پوده همان است . 3
 يا رفتار اي،مرحله يا ايدوره زماني، از بعد كه رودمي كاربه شخصي بارةدر مثل اين

 .است بوده قبل در كه باشد همان و نكرده تغيير اصطالح به و باشد نشده عوض روشش
 ضايع و گنديده و كهنه معني به پوده :آمده پاورقي در ثلم اين ذيل نامهداستان در

 زيرا بناميم؛ ساحرانه نوع از مجاورت حاصل را ثلم اين اگر نباشد جا بي شايد .است
 »پوده« لفظ موسيقايي كشش مديون بايد را لمث اين فعلِ جايگاه در »بوده« واژة آمدن
 ممكن مفهوم نظر از هرچند .اندآورده وجود به متوازي سجع هم كمك هب كه بدانيم
 داستان، اين گنديدة و كهنه احمد كه دارد ضرورتي چه كه آيد پيش شائبه اين است
 قبل شكل آن با بايد آيا بودن ضايع فرض به يا باشد؟ مانده تغيير بدون جور همان

   باشد؟ برگشته

  ).350 مثل(آسمان و ريسمان . 4
 باشيم نكرده توجه نكته اين به به حال تا است ممكن و ايمشنيده بارها را سائر مثَلِ اين
 ما و شود تركيب »ريسمان« مانند كاربردكم ايواژه با بايد عظمت آن با آسمان اچر كه
 جادوي صنعت پرسش، اين جواب ترديدبي ببريم؟ كار به را آن پيروي از ديگران به نيز

 سجع(ن ريسما و آسمان واژگاني ناقص همگوني طريق از كه است ساحرانه مجاورت
 و وزن آن با ايواژه آسمان، واژة وجود سبب به زيرا است؛آمده وجود به )متوازي
  :اندنمونه همين از .است آورده وجود به را سائر مثل اين و شده ساخته موسيقي

  ).360 مثل(آش با جاش  -

  ).1685مثل (جارو به پارو خورده  -
  ).2799مثل (شود  رب و رب سرش نمي -
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  ).2995مثل (زنِ بيوه، كفش گيوه، راه شيوه -
  ).5201مثل (د اسب تازي تازيانه نخواه -

  ).3253مثل (سنگ سنگين سر جاش  -

  ).4028مثل (كار بچه پوچ است  -

  ). 4100مثل (كاهلي، كافري است  -

  ).1402مثل (تا توانستم ندانستم، وقتي كه دانستم نتوانستم  -

  ).4113مثل (دو  كچل و كدو لعنت به هر -

  ).1755مثل (اول، مال ايت، بيت، يس: چهار چيزند قتل فقرا -

  ).3234مثل (سلق شلوق است  -

  ).2437مثل (دهد  دروغ بوي پياز مي -
  ).4552مثل (مادر به نام بچه قند و كلوچه  -

  ).4862مثل (مستي از روي هستي  -

  ).4995مثل (گويم او از ريسمان  من سخن از آسمان مي -

  ).5285ل مث(نگاه دار كĤخر آيد به كار، اگر باشد سرِ مار  -

  ).1377مثل (پيش جانانة من قند و قروت هر دو يكي است  -

  ).3308مثل (بخشد  علي خان نمي شاه بخشيد شيخ -
  ).3097مثل (راست بيا، راست برو، ماست بخور، سرنا بزن  -

  ).3049مثل (ها فراموش  پوش، از دل ژنده -

  ).5569مثل (كني، اين رنگ مكن  هر رنگ مي -
  ).5664مثل (ر بود، پيوسته بيمار بود يا هر كه بي -

  ).5653مثل (ش در آب است ا هر كه خواب است، روزي -
  ).5801مثل (همه را خواب برده، او را آب  -

  ).5811مثل (گويند نان و پنير، تو برو يك گوشه بمير  همه مي -
  ).2086مثل (خانة همسايه كُماچه، به ما چه؟  -
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  ).408مثل (بخور و بدو ! اوهچي خوري؟ نخود ! آقاي مأمور -

  ).1400مثل (است  مار گزيده مرده ،تا ترياق از عراق بياورند -

  ).1828مثل (ل است چوب آخوند گل است، هر كي نخورد خُ -
  ).1926مثل (حاال كه تاخت و تاالنه، صد تومان هم الي پاالنه  -

  ).2045مثل (خواهد  بازي مي بازي، پاك خاك -
  ).2091مثل (داد سال پيش  ست بدهد ريش، ميخوا خدا اگر مي -

  ).2105مثل (خواهد  خواهد، خرما را هم مي خدا را مي -
  ).2181مثل (راه  خر سياه و سر سه -

  ).2355مثل (تر بهتر  لدختر همسايه هرچي خُ -

  ).2398مثل (در خراسان خروس مرغ نر است  -
  ).2647مثل (دوري، دوستي  -
  ).2671مثل (يكي است دوغ و دوشاب پيش خلق  -
  ).2809مثل (كند  رد پاي سگ را خيال پاي سنگك مي -

  ).4196مثل (كالغي بر كلوغي  -
  ).5816مثل (هميشه هشتش گير نه است  -
  ).3276مثل (سه چيز خانه را دارد معمور، گندم و گوسفند و درخت انگور  -
  ).4655 مثل(باز هم تقصير ماست؟ : گويد عزراييل مي! ماهي و ماست -
  ).4878مثل (مشدي رفت و كرباليي شد، پس آمد عجب باليي شد  -
  ).5489مثل (هر جا سنگي است، به پاي لنگي است  -
  ).5640مثل (هر كي به فكر خويشه، كوسه به فكر ريشه  -
  ).5923مثل (يك پول دارم هلَم ده، باقيش فلفلم ده، هر چي كه ماند پسم ده  -

 هاواژه نشيني هم موسيقايي و هنري كاربرد بودن اعرانهش يا ساحرانه كه اكنون
 شد؛ ذكر نامه داستان از بودنشان ساحرانه ضعف و شدت از هاييمثال و گرديد مشخص
 موجب به برخي از امثالي اشاره كنيم كه 3راستاي نظرية شفيعي كدكني دربجاست 
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 خود با را غلط باورهاي زمينة توانندمي بالقوه يا شوند مي مردم ميان در غلط باوري
  :باشند داشته
  ).5489مثل (هر جا سنگي است، به پاي لنگي است - 

  ).2647مثل (دوري، دوستي  -

  ).2355 مثل(تر بهتر  دختر همسايه هرچي خل -

  ).2045مثل (خواهد  بازي مي بازي، پاك خاك -

  ).5653مثل (ش در آب است ا هر كه خواب است، روزي -

  ).1828مثل (ست، هر كي نخورد خل است چوب آخوند گل ا -

  ).5664مثل (يار بود، پيوسته بيمار بود  هر كه بي -

  ).4028مثل (كار بچه پوچ است  -
  ). 4100 مثل(كاهلي كافري است  -
  ).4029مثل (بهر ياري، باري  گر كشته شوي ز-

 ).4862مثل (مستي از روي هستي  -

  گيرينتيجه. 6
 هايتوازن انواع با كالم در موسيقيو  آهنگ خلقِ صنعت يا هنر مجاورت جادوي
 دادن بر افزون كالم، كردن آهنگين با تواندمي صنعت اين .است نحوي و واژگاني آوايي،
 هاي عرصه همة در امر اين .شود آن ماندگاري و رواج موجب سخن، به زيبا شكلي
 تاريخ درازاي به تيقدم گاه كه -هاالمثلضربدر  ازجمله و فارسي ادبيات و زبان
لذت چنان گاه كالم، موسيقي همان يا مجاورت جادوي .است شناسايي قابل -دارند
 سنجش و معنا به توجه از را سازندگان آن كه است كنندهمسحور و ذوق مطابق بخش،

 مخاطبان و شده متداول مردم عموم بين نسل بهنسل مثلي گاه .سازد مي ه غافلخردمندان
 غير حكمي همچون را آن موسيقي، سيطرة تحت منطقي، يا معنايي جنبة هب توجه بدون
   .تاسگرديده جامعه ميان غلط باوري رواج باعث مسئله ينا و دانپذيرفته نقض قابل
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 و واژگاني آوايي، هايتوازن انواع از ماهرانه ةاستفاد شاعرانه، مجاورت جادوي
 .»مخور بخيالن نان و خور خاك« مانند ،ستاهدرنگ و هامكث چنين هم و نحوي
 معنا موسيقي اما ؛شود ايجاد آهنگين و زيبا ايجمله يا مصراع شده، ديا عوامل با چنانچه

 از بار اين اما است، مجاورت جادوي هم باز باشد، داده قرار خويش الشعاعتحت را
 تيدرس معناي مثل، و تركيب آن وراي در و است موسيقايي فقط زيرا ساحرانه؛ نوع

 باعث گاه و نشده رعايت هاآن منطقي تناسب يا، »تعطيله فردا فيتيله« مانند ندارد، وجود
 دانسته دوري دوستي، الزمة كه »دوستي و دوري«د مانن شوند،مي هم غلط باوري رواج
 هادوستي مواقع از خيلي زيرا كرد؛ تلقي قطعي را امر اين تواننمي ترديدبي .است شده
 معيار اين با ،ة بهمنيارينام داستان كتاب بررسي با. دارند امتداد و معنا رهمديگ كنار در

 و شد يافت خصوصيات اين با هاييالمثلضرب و تأييد تأثيري و اتفاق چنين صحت
 تواند مي – ساحرانه و شاعرانه – مجاورت جادوي همان يا موسيقي كه گرديد مشخص

 عوامل ميان از كه شد روشن همچنين. ندك ايفا ما انديشة و سخن رواج در مهمي نقش
 )صدايي هم و حروفي هم( واجي توازن شامل كه -آوايي توازن مجاورت، جادوي ايجاد

 بيشترين -است) مصراع و بيت قالب در متوالي و متناوب هايوزن( هجايي توازن و
 گيرندمي قرار واژگاني هاي توازن آوايي، توازن از بعد .ددارن هنر اين ايجاد در را سهم
 در را بسامد بيشترين متوازي سجع ها در اين توازن .هستند هاجناس و هاسجع همان كه
در رديف آخر  ) ... غيره و تقسيم و نشر و لف همان( نحوي هاي توازن .ددار گروه اين

  .قرار دارند

  ها نوشت پي

تواند  اما اين مسئله ميتأثير نيست؛  اگرچه هنجارگريزي معنايي نيز در ساختن جادوي كالم بي. 1
  .اي باشد موضوع تحقيق مفصل و جداگانه

 امثال در مجاورت جادوي بررسي. خمان محمدرضا: ك.ر تحقيق اين تفصيلي شكل از اطالع براي. 2
 1393. . ايالم دانشگاه .فارسي ادبيات و زبان ارشد كارشناسي نامة پايان. بهمنياري نامةداستان
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 و بزرگان، فرمايشات و ها حكمت و امثال صوتي ساختار به نگاهي«است  معتقد) 21: 1377(وي . 3
 هخاستگا تواندمي سخنان گونه اين از بسياري در مجاورت جادوي نقش و ها آن صوتيِ نظامِ تحليل
  .»كند روشن را ما فرهنگي و اجتماعي تاريخ خرافيِ غير يا خرافي عقايد از بسياري

   منابع
 ادبيات فصلنامة. »آذربايجاني سبك در صدامعنايي و تجسمي شعر« ).1384( بهروز بامدادي، -

  . 51-59صص. 13ش . فارسي
  .دوم چ .تهران دانشگاه: تهران .بهمنياري ةنام داستان .) (1381احمد بهمنيار، -
 علوم پژوهشگاه انتشارات: تهران .فارسي ادب پهنة در جناس. )1385( جليل تجليل، -

  .سوم چ .هنگيفر مطالعات و انساني
   .دانشگاهي نشر مركز :تهران .فارسي زبان آواشناسي .)1364( يداهللا ثمره، -
صص . 15ش . يادب هاي پژوهش .»مثل ارسال ساختار بررسي« ).1386( حسن ذوالفقاري، -

31-62 .  
. 4ش .شعرپژوهي .»فارسي هاي المثل ضرب شناسي زيبايي« ). (1389------------- -

  .82-51صص 
   .26- 15صص . 2ش .ابخار مجلة .»مجاورت جادوي« .)1377( محمدرضا كدكني، يعيشف -
  سوم چ .سخن :تهران .كلمات رستاخيز .)1391( -----------  -
  .چهارم چ. آگاه :تهران .يفارس شعر موسيقي ).1373( ــــــــــــ -
 ةمجلة يمضم .»مثنوي در مجاورت جادوي از هاييجلوه« ).1381- 1380( منيژه گلچين، -

 .42-29صص  29. ش. تهران دانشگاه انساني علوم و ادبيات دانشكده

  .چهارم چ .ميترا :تهران .بديع به تازه نگاهي). 1390( سيروس شميسا، -
  .سوم چ .مهر سورة :تهران). نظم (ادبيات به شناسي زبان از ).1390(رش كو صفوي، -
  .اول چ .رهام :انتهر .ادبيات در موسيقي ).1380( طغرل طهماسبي، -
  .دوم چ .تسم: تهران. فارسي شعر آهنگ ).1388( محمود فضيلت، -



 1393 پاييز و زمستان، 4، شمـارة 2 سال _________________________   دوفصلنامة فرهنگ و ادبيات عامه

82 

 ةنامداستان مثل پانصد در بالغي غالب عنصر تحليل و بررسي« ).1381( مرتضي محسني، -
  .192-161صص . 7-6ش . دوم س .اجتماعي و انساني علوم ةنامشپژوه .»بهمنياري

  .اول چ .توس :تهران ).هنر و شعر( سخن تادهف ).1367( پرويز خانلري، ناتل -
  .نهم چ .هما: تهران .ادبي تاصناع و بالغت فنون ).1373( الدين جالل همايي، -
  .ومد چ .سخن :نتهرا .زر كاغذ ).1386( غالمحسين يوسفي، -


