سال پنجم ،شمارۀ چهارم ،پیاپی  ،20زمستان 1399

مًسیقی معىًی (تىاسب لفظ ي معىا) در مزاثی کاضف الغطاء
1

َادی حیدریویا واییىی
سید حسیه اسعدی فیزيسآبادی
3
حمیدۀ مزيتی ضزیفآباد
2

چکیدٌ

مُعیقی مْىُی با بً کاسگیشی تىاعب دس زُصۀ مْىا َ بٍشه بشدن اص آسایً ٌای بذیْی ،بً َخُد میآیذ .مسمدذ

زغیه کاؽف الغياء اص ّلمای مْافش اعت کً دس عشَدن ؽْش ویض تُاودا بدُده َ اؽدْاس صییدایی داسد کدً ٌم دی

مىغدم َ عشؽاس اص وُآَسی اعت؛ اص خملدۀ آنٌدا مشایدی اَ دس مقدایب امدای زغدیه

َ یداسان َ ااودذان آن

زنشت اعت کً فنای غمیاس زُادث کشبال سا بً تقُیش میکؾذ؛ کاؽف الغياء دس ایه اؽدْاس بدا بٍشهگیدشی اص

آسایًٌایی چُن مشاّات وَیش ،ىیاقّ ،کظ َ تلمیر ،خىاط ،مُعیقی مْىُی سا پذیذ آَسده کً مخاىب سا با اُد
دس غددم ؽددٍادت امددای

َ یدداسان َ اعدداست ااوددذاوؼ ٌمددشاه میعدداصد .خغددحاس زامددش بددا اعددح اده اص سَػ

تُفی ی ،تسلیلی ،میضان مُفقیت ؽداّش دس بدً کداسگیشی ایده آسایدًٌا سا بشسعدی میومایدذ .وحدایح پدشٌَؼ وؾدان
میدٌذ بً کاسگیشی ّىافش مُعیقایی ّلم بذیِ تا زذی صیاد دس تقُیت م ٍُی مشییً دس اؽْاس ؽاّش ایشگدضاس بدُده
اعت.

ياژگان کلیدی :مسمذ زغیه کاؽف الغياء ،مشایی ،مُعیقی مْىُی ،آسایًٌای بذیْی (مشاّات وَیدش ،ىیداق،
ّکظ ،تلمیر ،خىاط).

 -1اعحادیاس صبان َ ادبیات فاسعی ،داوؾ اه آصاد اعالمی یضد ،یضد ،ایشان ،وُیغىذۀ مغئُل heidari_hadi_punk@yahoo.com
 -2داوؾدُی دکحشی صبان َ ادبیات فاسعی ،داوؾ اه آصاد اعالمی یضد ،یضد ،ایشان asadi3247@gmail.com
 -3داوؾدُی دکحشی صبان َ ادبیات ّشبی lmofidi@gmail.com
تاسیخ دسیافت6399/99/66 :

تاسیخ پزیشػ6399/66/22 :
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مقدمٍ

مُعیقی اص ُّامل صییایی آفشیه ؽْش اعت َ ؽامل اوُاُ مخحل ی چُن بیشَوی ،کىاسی َ دسَوی میباؽذَ .صن

ّشَمی َ قافیً ،آٌىگ بیشَوی َ کىاسی ؽْش سا تؾکیل میدٌذ َ تکشاس ،خىاط ،ىیاق َ عایش ُّامدل مُعدیقی
آفشیه با ایداد تىاعب َ ٌماٌى یٌ ،م دس ل ٌ َ ٌم دس مْىی ،میان فامتٌا َ مقُتٌا ،آٌىگ دسَوی ؽْش سا

اص دَ خٍت مُعیقی افُات َ مُعیقی مْاوی ؽکل میدٌذ .زقیقت ایه اعت کً ؽداّش بدا بدً کداسگیشی صبدان

ؽاّشاوً ،تمای ؽیُه ٌای ٌىشی سا دس اذمت بیان ّاى ی َ فشایىذ رٌىی زافل اص آن ،بً کاس میبشد َ وً تىٍا بدا
ایداد وَم دس زُصۀ افُات ،مُعیقی فُتی سا بً َخُد میآَسد ،بلکً ایه تىاعدب سا بدً زدُصۀ مْىدا ویدض کؾداوذه،

مُعیقی مْىُی سا میآفشیىذ( .ؽ یْی کذکىی)393 :6389 ،

مسمذ زغیه آل کاؽف الغياء اص ّالمان بشخغحً قدشن اایدش اعدت کدً ٌدش چىدذ ممحداص بدُدوؼ دس فقدً َ
اخحٍاد عیب ؽذه بشخغح یٌای دی ش اَ کمتش مُسد تُخً قشاس گیشد؛ لکه رَق ادبدی ؽداّش َ ؽدکُفایی آن دس
عىیه آغاصیه صوذگی باّث ؽذه اؽْاس اَ مُسد تُخً ادییان َ ادب دَعحان قشاس گیشد.

اص خملً اؽْاس کاؽف الغياء ،اؽْاس زغیىی اَ اعت کً دس آن بً سیدای امدای زغدیه

َ فشصودذان َ یداسان

زنشت پشدااحً َ دس آن با رکش مقایب ؽٍذا َ اعشای کشبال ،اوذَه َ تسغدش ادُیؼ سا بیدان ومدُده اعدت .دس

آغاص بً دلیل فنای اوذٌَىا ک ایه مشییً ٌا ،اوحَاس میسَد کاؽف الغياء تىٍا بً خىیۀ مْىایی َ سیایی تُخً داؽحً
َ اص َخٍۀ ٌىشی بً دَس باؽذ؛ َلی غىای ّلمی َ ادبی ؽاّش ،عیب ؽذه کً اؽدْاس اص فقدازت َ بالغدت ّدالی

بشاُسداس گشدد َ اَ ایشی الق کىذ کً افضَن بش صییایی دس فُس ایال اص آٌىگپشداصی َ گُػ وُاصی بیوَیشی
بشاُسداس َ مُعیقی صییایی دس عشاعش آن ىىیه اوذاص باؽذ.
ایه وُؽحاس با بٍشهگیشی اص سَػ تُفی ی_تسلیلی َ با سَیکشد تسلیل مسحُا ،مُعیقی دسَوی اؽدْاس زغدیىی

مسمذ زغیه آل کاؽف الغياء سا اص خٍت مُعیقی مْىُی مُسد بشسعی قشاسمیدٌذ؛ بش ایه اعاط بدا تمشکدض بدش

مشایی کاؽف الغياء دس عُگ امای زغیه

بً بشسعی مشاّات وَیش ،ىیاقّ ،کظ َ تلمیر َ خىاط بً ّىدُان

ّىافش افلی مُعیقی مْىُی میپشداصد َ میضان ایش گضاسی ایه آسایً ٌا سا دس تأ کیذ م ٍُی مشییدً بشسعدی ومدُده

اعت.

 .1ادبیات وظزی پژيَص
 .1-1پیطیىۀ پژيَص

صبان ؽْش ،صباوی آٌى یه َ مُعیقایی اعت کً ؽاّش با بً کاسگیشی آن ایشی ٌىشمىذاوً سا الق میکىدذ؛ لدزا

مُعیقی ؽْش ٌمُاسه مُسد تُخً واقذان َ پشٌَؾ شان ادبیات بُده َ پشٌَؼٌایی فشاَان دس مُسد آن اودای گشفحً

اعت کً دس ایهخا بً بشای اص آنٌا کً با مُمُُ ایه وُؽحاس وضدیکی بیؼتش داسوذ ،اؽاسه میؽُد:
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ـ مقالۀ «باصتاب ٌىشی تىاعب ل ٌ َمْىا دس ايیً ٌای اؽیاذ َ قافدًْ وٍدح الیالغدً» ،امیدش مقدذی محقدی َ

فاىمۀ قلی پُس ،فقلىامً ميالْات ادبی محُن اعالمی ،صمغحان  ،6395ؽماسۀ  ،4فدـ  ،637-666و اسودذگان دس

ایه پشٌَؼٌ ،ماٌى ی مُخُد بیه ال اً َ مْاوی دس ايیً ٌای مىحخب وٍح الیالغً (قافًْ َ اؽدیاذ) سا واؽدی

اص تىاعبٌایی می داوىذ کً میان ل ٌ َ مْىا می باؽذ َ ایه تىاعب سا ٌم دس عير آَایی َ ٌم دس عير فدىاّات
ادبی قابل بشسعی می داوىذ .ممه آنکً تأییش مُعیقی دسَوی بشااعحً اص تىاعب ل ٌ َ مْىا دس ایده دَ ايیدً سا
دس اوحقال مْىا َ م ٍُی باال می داوىذ.

ـ مقالۀ «سابيً آَایی-مسحُایی کالی دس وٍح الیالغً» ،عُدابۀ مَ دشی َ فاىمدۀ اشمیدان ،فقدلىامً ميالْدات

ادبی محُن اعالمی ،پاییض  ،6398ؽماسۀ  ،65فـ  .95-73دس ایه مقالً بدً بشسعدی الیدً آَایدی ال داً دس ايیدً
قافًْ پشدااحً ؽذه اعت َ وُیغىذگان َ َخُد فىایِ مخحلف بذیْی سا باّث آٌى یه ؽذن ّیاسات می داوىذ.

ـ مقالۀ «بشسعی َ تسلیل مُعیقی مْىُی محىاقل وما دس وٍح الیالغً» وْمتاللً بًسقم َ مْقُمۀ ؽیغحشی،

ادب ّشبی ،بٍاس  ،6395بً بشسعی ّىافدش َ اسکدان محىداقل ومدا بدً ّىدُان ّىافدش مُعدیقایی دس وٍدح الیالغدً
پشدااحً َ ابْاد تُاصن َ تىاعب مإل ً ٌای مْىایی محىداقل ومدا سا دس دَ خىید ل َدی َ مْىدُی مؾدخـ کدشده

اعت.

ـ مقالۀ «مُعیقی دسَوی دس ؽْش پایذاسی (ومُوً ؽْش فشیذ-قادس ىٍماعیی ،»)-مسمدُد بشاتدی َ مدشیم وداقی؛

ادبیات پایذاسی ،پاییض  ،6389وُیغىذگان مُعیقی دسَوی اؽْاس فشیذ سا دس عً دفحش پشی عحاسهٌا ،پدشی بٍاودًٌا َ
پشی ؽذگان بشسعی کشدهاوذ.

ـ مقالدۀ «بشسعی فنای مُعیقایی ققیذي عیىیً ﺍبه ﺍباس قناّی َ پیُوذ آن با مُمُُ مقاَمت» عیذ مٍذی

مغیُق ،ىییۀ وُسَصی عليان َ مسمذ خُﺍد ّىذلییی ،وؾش یً ادبیدات پایدذاسی ،پداییض ُّ ،6399امل اﻳداد فنای

مُعیقایی اﻳه ققیذه سا دس چٍاس سﻛه مُعیقی ؽْش بشسعی َ تسلیدل ومَده َ پیُودذ آن سا با مُمُُ مقاَمدت َ
پاﻳذاسی بیان کشده اعت.

ٌمچىددیه پایانوامددًٌای «کدداسکشد ایقدداّی بددذیِ ل َددی َ مْىددُی دس ققددیذة الىثددش الْشبددی» صٌددشۀ میشصائددی،

کاسؽىاعی اسؽذ صبان َ ادبیات ّشبی ،داوؾ اه بیه المللی امای امیىدی

قدضَیه6393 ،؛ َ «الیىید المُعدیقی

فی دیُان أوؾُدة الميش لیذس ؽا کش الغیاب» ،فذیقۀ اوقاسی ،کاسؽىاعی اسؽذ صبدان َ ادبیدات ّشبدی ،داوؾد اه
الیح فاسط6393 ،؛ «بشسعی مُعدیقی ؽدْش دس مُؽدسات اودذلظ» ،سَذ اللدً اضائدی ،کاسؽىاعدی اسؽدذ صبدان َ
ادبیات ّشبی داوؾ اه بُّلی عیىا ،6389 ،بدً تییدیه مُعدیقی ؽدْشٌای گدضیىؼ ؽدذه اص دیدذگاهٌای گُودا گُن

پشدااحًاوذ.
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اص ىشف دی ش بً دلیل ؽٍشت فقٍی مسمذزغیه کاؽفالغياء پشٌَؼٌایی فشاَان دس صمیىً ایده ؽخقدیت

َ آیاسػ اودای ؽذه اعت کً بیؼتش آنٌا بً گشایؼٌای فقٍی َ عیاعی ایه ّدالم پشدااحًاودذ َ دس کمتدش ایدشی

ؽْش َ ادبیات ؽاّش بشسعی ؽذه اعت َلی بدا ایده َخدُد بشادی پشٌَؼٌدا دس ایده صمیىدً َخدُد داسد اص خملدً

پایانوامًٌای «تشخمً َ ؽشذ اؽْاس مسمذ زغدیه کاؽدفالغياء دس سیدای عیذالؾدٍذاء

»ّ ،لیشمدا قُچداوی،

کاسؽىاعی اسؽذ صبان َ ادبیات ّشبی ،داوؾ اه زکیم عیضَاسی 6394 ،کً و اسوذه دس آن اؽدْاس کاؽدفالغياء سا

تشخمً َ ؽشذ ومُده اعت« َ .فُس ایال دس زغیىیات آیت اللً کاؽف الغياء» ،سقیدۀ ّدمزغدىی ،کاسؽىاعدی
اسؽذ صبان َ ادبیات ّشبی ،داوؾ اه قم ،6393 ،وُیغىذه دس آن بدً بشسعدی فدُس ایدال اص خملدً تؾدییً ،مدداص،
اعحْاسه َ کىایً دس اؽْاس زغیىی کاؽف الغياء میپشداصد.

مشمیۀ مسمذصاده دس کحاب «داوؾىامۀ ؽْش ّاؽُسایی اوقالب زغیىی دس ؽْش ؽداّشان ّدشب َ ّددم» ،ج،6

 ،6386تٍشان ،اوحؾاسات َصاست فشٌىگ َ اسؽاد اعالمی ،ممه مْشفی مسمذ زغیه کاؽفالغياء بً چىذ بیدت
اص مشایی اَ اؽاسه کشده؛ َ خُاد ؽیش دس کحاب «ادب أليف» ،ج6499 ،69ق ،بیشَت ،داس المشتنی ،بدً بخؼٌدایی
اص صوددذگی َ ؽددْش اَ پشدااحددً اعددتَ .لددی تدداکىُن پشٌَؾددی مغددحقل دس صمیىددۀ مُعددیقی مْىددُی اؽْاسزغددیىی

کاؽفالغياء اودای و شفحً اعت.
 .2-1پزسص َای پژيَص

 -6خای اه فىاّات ادبی دس الق مُعیقی مْىُی کالی َ اوحقال م اٌیم دس مشایی کاؽف الغياء چیغت؟
 -2مُعیقی مْىُی بشااعحً اص تىاعب ل ٌ َ مْىا دس مشایی کاؽف الغياء چ ُوً َ تا چً زذ باّث تقُیدت

َ تأ کیذ دس م ٍُی ابیات ؽْشی می ؽُد؟
 .3-1فزضیٍَای پژيَص

 -6ال اً اوحخاب ؽذه دس مشایی کاؽف الغياء ،اوحقال م ٍُی مُسد وَش ؽاّش سا عشّت بخؾیذه اعت.

 -2بً وَش می سعذ ؽیُۀ اوحخاب فىاّات بذیْی دس مشایی کاؽف الغياء تُاوغدحً بدا ایدداد مُعدیقای اداؿ
اُد باّث ایشگزاسی دس اوحقال م اٌیم باؽذ.

 -3تىاعب ل ٌ َ مْىا دس مشایی کاؽف الغياءبً ّىُان یک َیشگی مٍم قابل بشسعی اعت.

 .4-1اَمیت ي ضزيرت پژيَص

باتُخً بً خای اه اؽْاس مشایی دس ادبیات آییىی ،تسلیل َ بشسعی ایه اؽْاس اص خىیً ٌای مخحلف ادبدی َ فىدی

می تُاوذ وقؾی مٍم دس دسک مْىا َ م ٍُی آن داؽحً باؽذ .خای اه دیىدی َ ّلمدی مسمدذ زغدیه کاؽدف الغيداء
باّث ؽذه ،ابْاد ادبی ؽخقیت َی کمتش مُسد تُخً واقذان قشاس گیشد ،اص ایه خٍت بشسعی َ تسلیدل اؽدْاس َی
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امشی مشَسی بً وَش می سعذ ،ممه آنکً با تُخً بً تأییشات الیً ٌای آَایی ال اً دس اوحقال م ٍُی بً َیدشه دس
ادبیات غىایی َ مشییً ،تُخً بً ایه بْذ اص ابْاد اؽْاس مشایی ویض بایذ مُسد تُخً قشاس گیشد.
 .5-1ريش پژيَص

ایه پشٌَؼ بش میىای سَػ تُفی ی تسلیلی َ با سَیکشد تسلیل مْىاؽىاعی آَا ،بً بشسعی ومُوً ٌای ایشگزاس

دس مُعیقی مْىُی َ دسَوی مشایی کاؽف الغياء پشدااحً اعت .بشای ایه مىَُس با اعدح اده اص سَػ کحابخاودً ای

َ خمِآَسی ؽاٌذ مثالٌا َ تيییق آنٌا با میاوی مىابِ مْحیش بالغی َ دس وَش گشفحه ؽشَذ َ تشخمً ٌای ابیات

ّشبی ،بً تسلیل ّىافش مُعیقایی با تکیً بش فىاّات ادبی بشخغحً پشدااحً اعت.
 .2سودگی ادبی محمد حسیه آل کاضف الغطاء

مسمذ زغیه آل کاؽف الغيداء دس عدال (6294ق) دس وددف اؽدشف دس اداوُادهای اٌدل ّلدم َ ادب محُلدذ

میؽُد َ ٌىُص دٌۀ اَل صوذگی سا پؾت عش و زاؽحً بُد کدً ّلدُی ّشبدی َ اعدالمی سا مدیآمدُصد (ؽدیش:6499 ،
 َ )48/69چىان دس ادب بً اَج میسعذ کً دس وَم َ وثش اعحاد میگشدد.

ّلیسغم ؽٍشت بْذ عیاعی َ فقٍی َ داؽحه مقلذ ،ادبیات بخؼ َّیمی اص ؽخقیت دس اُس تسغدیه َی

سا تؾکیل میدٌذ؛ اَ دس عشَدن تمامی اَصان َ اغشاك ؽْشی تُاوا بُده َ اؽْاس فشاَاوی داسد کً باّث تمدایضػ
اص دی ش ّلمای مْافش َی ؽذه اعت( .کاؽفالغياء)33-32/6 :2993 ،

با ایه َخُد ،زیات ؽْشی کاؽف الغياء کُتاه اعت َ ایؾان ؽْش سا پظ اص تُاومىذ ؽذن دس آن ،بً اقُؿ
ا
آن صمان کً بً مشتیۀ اخحٍاد َ سٌیشی دیىی میسعذ ،سٌا میکىذ؛ َلی ؽْش ایؾان کامال مىغدم َ مسکم َ عشؽاس

اص وُ آَسی ،تخیل ،سَاوی َ [َ دی ش ؽااقًٌای ادبی َ بالغی] اعت( .میض)389 :6976 ،
 .3مًسیقی ي ضعز

مُعیقی ،خملً ٌا سا بً قيًْ ٌای فُتی کً اص وَش بلىذی َ کُتاٌی مخحلف ٌغحىذ تقغیم میکىدذ (ّحیدق،

بیتا )62 :اص عُی دی ش کاسکشد ؽْش ویض تقغیم کالی بً بخؼٌای آٌى یه با اعح اده اص افُات ،اعت .زقیقدت
ایه اعت کً اگش مُعیقی ،صبان دس وَش گشفحً ؽُد زشَف ایده صبدان ،افدُاتی اعدت کدً بدا آٌى دی ادُیؼ دس
ؽىُوذه ایش می گزاسوذ َ ّیاستٌای ادبی ٌمُاسه با َخُد تأییش گشفحىؾان اص مْاوی ّقلی ،بیاو ش مُعیقی تدا زدذ

اّالی آن ٌغحىذ( .ؽایب )75 :2996 ،پظ مُعیقی َ ل ٌ دَ ٌمضاد بً ؽماس میسَوذ کً باس یکذی ش سا بش دَػ
میکؾىذ (مالذٌ َ )64 :6367 ،ش دَ اص فيشت آدمی عشچؾمً میگیشوذ؛ ّدُاملی کدً مُعدیقی سا بدشای اوغدان
دلىؾیه َ خزاب میکىىذ ٌمانٌایی اعت کً اَ سا بً عمت عدشَدن ؽدْش میکؾداوذ َ ؽدْش سا بدشایؼ دلىؾدیه

میعاصد؛ لزا پیُوذ ایه دَ بغیاس مسکم اعت؛ دس آغاص ایه دَ با ٌم بُده عپظ اص ٌم خذا ؽذهاوذ ،پظ اص خذایی،
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ؽاّشان تالػ کشدهاوذ کً ؽْش ،مُعیقی ااؿ اُد سا داؽحً باؽذ َ ایه مُعیقی داؽحه با خای گدشفحه کلمدات

دس خای اُیؼ ،بذَن کمک گشفحه اص آالت مُعیقی ؽکل میگیدشد؛ (ؽد یْی کدذکىی )45-44 :6379 ،ؽداّش

بشای القای مْىای مُسد وَش اُد اص وَای مُعیقایی ااؿ بٍشه میبشد َ ایه وَای َ عااحاس دس اذمت ؽاّشی َ
القای مْىای ميلُب اَ قشاس میگیشدّ( .لُی مقذی)686 :6386 ،

مُعیقی ؽْش اص ّىافش عاصوذۀ خاوذاس َ ایشگزاس َ دس َاقِ ؽْش ،مُعیقی داسای فکش اعتٌ( .دُاسی:6995 ،
ا
 )648اص ایه خٍت ،ؽْش فيشتا داسای آٌى ی ااؿ اعت کً ایه آٌىگ َ مُعیقی ،ؽدْش بدُدن ؽدْش سا تقُیدت

میکىذ ،مُعیقی ؽْش اص مٍمتش یه اسکان ّمل فىی ؽْشی ،دس گزؽحً َ زال اعت َ ایه اص اسکان مٍدم زدا کم بدش
ا
ققیذه بً ؽماس میسَد (ّیذ السافٌ َ )9/6 :6995 ،اعاعا ساه ؽىاات ؽْش اص وثش ،ؽکل مُعیقی ؽْش اص خٍحی
َ ؽکل مْىای آن اص عُیی دی ش اعت( .فنل )564/6 :2997 ،سابيۀ تى اتىگ ؽْش َ مُعیقی تدا زدذی اعدت
کً ؽْش بذَن مُعیقی محقُس ویغت؛ الیحً گاه ُّامل ؽکل گیشی مُعیقی ؽْشَ ،صن ّشَمی َ قافیً اعت کدً

آن سا مُعیقی بیشَوی َ کىاسی ؽْش وامیذهاوذ .ایه مُعیقی ٌمان چیضی اعت کدً َخدُد آن دس ؽدْش کالعدیک

مشَسی ؽمشده میؽُد َلی فشاتش اص ایه مُعیقی ّشَمی ،افُات َ مْاوی ؽْش ٌغحىذ کً ؽاّش با کمک آنٌا
مُعیقی دسَوی ؽْش سا ایداد میکىذ « .با اعح اده اص فىایِ مخحلدف بدذیِ ،مثدل تکدشاس ،خىداط ،عددِ ،تنداد َ

مشاّات وَیش ،وُّی مشب آٌىگ ص ییا دس کالی ایداد می ؽُد»( .مَ شی َ اشمیان)94-73 :6398 ،

دس زقیقت مُعیقی دسَوی ،مٍمتش یه قلمشَ مُعیقایی ؽدْش اعدت َ اعدحُاسی ،قدذستٌ ،مداٌى ی َ میداوی

صییایی ؽىاعی ؽْش ،دس ٌمیه وُُ اص مُعدیقی وٍ حدً اعدت (ؽد یْی کدذکىی )392 :6379 ،ؽداّش تُاودا دس ایده
بخؼ اص مُعیقی ؽْش با اعح اده اص افُات َ مْاوی ،عااحاس مُعیقایی اافی سا بً تقُیش مدی کؾدذ َ آٌى دی

صییا َ دلىؾیه ایداد میکىذ کً گاه ایه آٌىگ َ مُعیقی اص افُات َ ال اً بیتٌا بشمیایدضد َ گداه دس مْداوی

یاوُیً ،تىاعبٌا ،تنادٌا َ تقاَیش وٍ حً دس َاژگان خلُهگشی میکىذ َ مُعیقی دسَوی سا دس دَ بخؼ مُعدیقی
افُات َ مُعیقی مْاوی الق میکىذ« .ص ییایی َ اّحالیی کً تشفىذٌای ٌىدشی بدً عدخه مدی بخؾدذ ،بدً تدذاّی

مْاوی دلخُاه گُیىذه کمک کشده َ باّث القای بٍحش مْىا بً مخاىب می ؽُد( ».محقی مقذی)633 :6395 ،
 .4مًسیقی معاوی

عیُىی دس المضٌش مْىا سا ٌمغاوی اُدکاس بشای افُات میداوذ َ کغداوی چدُن الیدلبه ازمدذ فشاٌیدذی،

عییُیً َ ابه خىی ٌم سابيۀ ىییْی میان ل ٌ َ مْىای آن سا پزیشفحًاوذ( .بُملسم )65 :2993 ،دس ایه و شػ ٌدش
ل ٌ ،مْىایی سا مىْکظ میکىذ کً پشَا ک آٌىگ َ مُعیقی آن ل ٌ اعت.

دس ؽْش ،فُت َ آَا مْىای َاژگان سا تْذیل َ تقُیت میکىدذ َ ؽداّش بدا تغییدش کی یتٌدای آَایدی ،مْداوی

یاوُیً َ تقاَیشی میآفشیىذ کً اص دسَن میدساؾىذ َ ایهخدا اعدت کدً آَا دس استیداه بدا مْىدا قدذست میگیدشد
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(سیچاسد)238 :6386 ،؛ یْىی صماوی کً آٌىگ فُتی بش مىيق صبان بشتشی مییابذ َ صبان اص قیذ فدُت مسدل

بً تقُیت مْىا تیذیل میؽُد؛ مُعیقی مْىُی پذیذ میآیذ َ ؽک ویغت کً ؽداّش بدشای ایدداد آٌىدگ دس ؽدْش
اُیؼ بش دَ اسصػ ؽىُایی َ مْىُی محمشکض میؽُد َ اسصػ وٍ حً دس اافیت فُت فیضیکی ؽْش سا با تکشاس

یا تقابل یا مداَست ،آؽکاس میکىذ (ٌالل َ )655 :2996 ،اسصػ مْىُی آن سا با ىیاق یا مشاّدات وَیدش یدا عدایش

ُّامل مإیش دس مُعیقی مْىُی پذیذاس میسازد.

ٌشچىذ آٌى یه بُدن بش تکشاس مدمًُّای اص بخؼٌای مْیه تکیً داسد ،لکه دس مُعیقی مْىدُی ،ویدشَی

ایه تکشاس دس تُلیذ وُّی تغاَی میان کلمدات َ افکداس ومایداو ش میؽدُد َ قدُیتشیه اودُاُ ایده تغداَی ٌمدان

چیضی اعت کً اص آن تقاَیش مداصی ؽکل میگیشد ،بً گُوًای کً بسث اص تؾدابً میدان اؽدیا یدا تنداد َ تقابدل،
ایداد تأییش مُعیقایی سا کامل میکىذ( .فنل)594-593/6 :2997 ،

مُعیقی مْىُی اص تقابل یا تناد یا تؾابً یا ٌش وُُ ٌماٌى ی میان ل ٌ َ مْىا بً َخُد میآیذ؛ ٌدش چىدذ کدً

تکشاس َ آسایًٌای تُلیذ کىىذۀ مُعیقی افُات ،دس ایداد مُعیقی دسَوی اؽْاس زغیىی کاؽفالغياء وقؾدی مٍدم
داسوذ َلی ویایذ بشای آسایًٌای مْىدُی بدذیْی ،مثدل مشاّدات وَیدش ،ىیداق َ تلمدیر َ خىداط سا دس پذیدذآَسدن
مُعیقی مْىُی ایه اؽْاس وادیذه گشفت.

 .1-4مزاعات وظیز

خمِ میان دَ یا چىذ امش محىاعب بً ؽشىی کً ایه تىاعب بش اعاط تناد ویاؽذ؛ آسایًای پذیذ میآَسد کً آن
سا مشاّات وَیش وامیذهاوذ (ٌاؽمیٌ .)393 :6378 ،ماٌى ی میدان امدُس محىاعدب اص خملدً مدُاسدی اعدت کدً

ؽاّش با بٍشه بشدن اص آن میتُاوذ مُعیقی محىاعب با ؽْش اُیؼ سا پذیذ آَسد؛ کاؽفالغياء دس اؽْاس سیای ادُد
با اعح اده اص ایه فىْت ،مُعیقی صییا َ ایشگزاسی پذیذ آَسده اعت:
َ قغت ّلیٍه القلُب فذَوٍا

القخش الفم َ دَوٍا الخىغاء

(مقشی)497 :6426 ،

«دل ٌا ّلیً ایؾان عخت گشدیذ پظ دس پؾت آن دلٌا فخشۀ عخت َ دس پی آن واساعحی اعت».

تىاعب میان «القخش ،الفم َ الخىغاء» دس ایه بیت رٌه سا بدً ادُد مؾدغُل میکىدذ َ آٌى دی صییدا پذیدذ

میآَسد کً ازغاط سا بً پشَاص دس میآَسد َ ویدض تُافدق «القحدل ،الىیدل َ القىدا» دس مقدشاُ وخغدت بیدت صیدش َ
ٌماٌى ی «العش َ الغیی َ الغلب» دس مقشاُ دَیٌ ،میه آٌىگ سا تذاّی میکىذ؛ مُعیقیای کً وٍایت اوذَه
ؽاّش سا بیان میکىذ.

فأوحم بً للقحل َ الىیل َ القىا

َ وغُتکم للعش َ الغیی َ الغلب

(ؽیش)47/69 :6499 ،
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«پظ ؽما دس آن میذان ویشد بشای کؾحً ؽذن َ تیش َ ویضه اُسدن ٌغحیذ َ صواوحان بدشای بدً اعدیشی سفدحه َ

سبُده ؽذن (َعایلؾان)».

تىاعب زافل اص ؽیاٌت مْىُی میان «الشأط َ الثغش» دس بیت اَل َ «الثىایا َ الشأط» دس دَمیه بیت ریل

ویض ،مُعیقی صییایی پذیذ میآَسد کً ایال سا بً اَج م اٌیم سٌىمُن میعاصد.
َ الشأط بالشمر مشفُُ میلدً

َ الثغش بالُْد مقشَُ م لً

َ ّلی الثىایا مىک یلْب ُّدٌا

َ بشأعک الغامی تؾال قىاتٍا

«عش ،سَی ص ییایؼ بش ویضه افشاؽحً ؽذه َ دوذان ؽکاف میاوؼ با چُب صده ؽذه اعت».

(ٌمان)59 َ 57 ،

«چُب آن بش دوذان ٌای تُ باصی میکىذ َ بش عش فشاصمىذ تُ ،ویضۀ اَ بلىذ گشدیذه اعت».

دس ایه ابیات ک اؽف الغياء با بً کاسگیشی مشاّات وَیش َ چیىؼ امُس محىاعب دس کىاس ٌم ،آٌى ی دلىؾدیه

دس ابیات الق میکىذ کً مخاىب سا با اُد دس اوذَه َ زغشتؼ ٌمشاه میعاصد َ ایه چىذ بیت ،ومُودًٌایی بدُد

اص اؽْاسی کً ؽاّش با اعح اده اص ایه آسایً ،مُعیقیای سا دس ؽْشػ پذیذ آَسده کً تذاّیگش م ٍُی مشییدًهااش 
است.

 .2-4طباق

ىیاق ،ميابقً یا تناد خمِ میان امُسی اعت کً اص لساً مْىا محناد ٌغحىذ؛ (ايیب قضَیىدی ،بیتدا)255 :
ایه تناد دس مْىا عیب میؽُد رٌه بشای ایداد استیاه میدان کلمدات محقابدل بدً تدالػ بشایدضد َ ٌمدیه تدالػ

رٌىی ،آٌى ی سا دس ؽْش ایداد میکىذ کً تُاومىذی ؽاّش عیب مُافقت ایه مُعیقی با مُمُُ ؽْش َ دلىؾدیىی
آن میگشدد:

تددددزکش مددددده أسصاء آل مسمدددددذ
ا
تشَقدددک فدددی مغدددشتٍا فدددیازا

مقائب خلت مه قذیم َ زدادث
َ تيددشق بالمغدداءة فددی المغدداء
(ؽیش)58-57/69 :6499 ،

«بً یاد آس اص مقییتٌای ااوذان مسمذ

مقاییی سا کً اص قذیم َ خذیذ پذیذاس ؽذ».

«دس فیس اٌان ؽادیؼ تُ سا اؾىُد میعاصد َ دس ؽام اٌان تُ سا اؾم یه میگشداوذ».
تْدددداَت مدددده مْاَیدددد ّلددددیٍم
ماقت بٍا عْ ال ناء ّلی الْدذی

کددددالب الک ددددش مدددده دان َودددداء

فحیقىدددددُا مدددددا بالىدددددداة سخددددداء

«عگٌای ک ش اص دَس َ وضدیک ،اص عُی مْاَیً بش ایؾان پاسط میکىىذ».
«گغحشۀ فنا بش دؽمىان بً َاعيۀ آن تىگ گشدیذ پظ یقیه کشدوذ کً امیذی بً ودات ویغت».
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آل الىیی لن تْاٍم سصؤکم

َ تقاغشت فی َقْ السصاء

(مقشی)497 :6426 ،

«ای ااوذان پیامیش! گش چً مقییت ؽما بضسگ گشدیذه َ مقییت ٌا سا دس تأییش کُچک ؽمشده اعت».

تناد میان «قذیم َ زادث» دس بیت اَل« ،مغشة َ مغاءة » دس بیت بْذ« ،دان َواء» دس عُمیه بیت« ،ماقت

َ عْ » دس بیت چٍاسی َ «تْاٍم َ تقاغشت» دس آاشیه بیت َ بً َیشه کىاس ٌم قشاس گدشفحه دَ ل دٌ محنداد دس

بیتٌای اَل َ عُی ،آٌى ی صییا پذیذ میآَسد کً رٌه سا بً تالػ بشای بشقشاسی پیُوذ میان ایه م اٌیم تشغیدب
میکىذ َ وؾان میدٌدذ کدً چ ُودً ؽداّش اص ایده آسایدً بدشای دعدحیابی بدً ٌدذف ادُیؼ دس تیدذیل کلمدات بدً
آٌىگٌایی بشای ابشاص اوذَه َ زغشت بٍشه بشده اعت.

ٌمچىیه وُّی م ٍُی ىیاق دس بشای ابیات مؾاٌذه میؽُد کً اص تنداد میدان یکدی اص دَ محنداد َ م ٍدُی

تذاّی ؽذه اص َاژۀ دی ش بً َخُد میآیذ ،مثل تناد میان «ٍمأ» َ «س یان» کً اص کلمۀ «غش یق» تذاّی میؽُد:
ا
ّلی ٍمأ غش یقا بالذماء
فُا لٍ ی انیب الؾیب یمغی
«آه َ افغُط بش مُی اناب کشدهای کً با َخُد تؾى ی دس اُن غشقً میگشدد».

یا کلمۀ «یشَی» دس بیت صیش تذاّی کىىذۀ «س یان» اعت َ ٌمیه ىدُس کلمدۀ «ّدزب ال دشات» دس بیدت بْدذ،

ٌمیه م ٍُی سا بً رٌه محیادس میکىذ:

یشَی الثشی بذمائٍم َ زؾاه مه

ا
ٍمأ تيایش ؽْل قيْاتٍا

یا لیت ال ّزب ال شات الُاسد

َ قلُب أبىاء الىیی ٍماء

«صمیه سا با اُن ٌایؾان عیشاب میکىذ َ تکً ٌای دسَوؼ اص تؾى ی ؽْلً میکؾذ».

«کاػ آب گُاسای فشات ویُد دس زالی کً دلٌای فشصوذان ویی

تؾىً اعت».

(ٌمان)497 َ 492 :

تناد میان یک َاژه با م ٍُی تذاّی ؽُوذه اص َاژۀ دی ش ،عیب تالػ مناّف تُعو رٌه بدشای سعدیذن بدً
ا
م ٍُی َ مْىا میگشدد َ ٌمیه تالػ رٌىی َ ویض گضیىؼ کدامال محىاعدب َاژگدان بدا فندای اودذٌَىا ک ؽدْش َ
زغشت اص تؾىً لب بُدن امای

َ یاسان بدا َفدایؼ دس کىداس سَد فدشات ،مُعدیقیای سا ایدداد میکىدذ کدً ایده

زغشت سا بً صییایی بً ؽىُوذه یا اُاوىذه مىحقل میکىذ.

تقابل َ تناد میان َاژگان َ ویض میان م اٌیم بشااعحً اص کلمات با دی ش کلمات ،ودُّی مُعدیقی مْىدُی سا

پذیذ میآَسد کً ٌش چً بیؼتش دس مُسد آن دقت ؽُد ،امحذاد مُعیقاییاػ فضَنتش َ بٍحش دسک میگشدد؛ چشا کً
تناد َ ىیاق میان مْاوی ،رٌه سا بً عمت اُد میکؾاوذ َ بش صییایی َ ٍشافت عخه میافضایذ َ تأییش آن سا بدش
خان ؽىُوذه چىذ بشابش میکىذ.
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 .3-4عکس

آسایًای سا کً با مْکُط کشدن کالی َ تقذیم چیضی َ عپظ مإاش ومُدن آن پذیدذ میآیدذّ ،کدظ میوامىدذ

(ت حاصاوی ،بیتا)696 :؛ کاؽف الغياء با بً کاس گیشی گُوًای کً بغیاس وضدیک بً ّکظ اعت؛ اص ىشیق مْکُط
عاصی کلمات بً القای مْىا می پشداصد َایه عیب میؽدُد کدً بدا مُعدیقی آفشیىدی زافدل اص تیدذیل َ تیدذل بدش

ّیىیت مْىا بیافضایذ:
ا
َ ال یُی أؽذ بال َ کش با

کیُمٍم بْشف کش بالء

(ؽیش)59/69 :6499 ،

«ٌیچ سَصی پش بال تش َ عخت تش اص سَص ؽما دس ّشفۀ کشبال ویغت».
ا
دس ایه بیت تقذیم َ تأایش میان دَ َاژۀ «بال َ کشبا» َ «کشبالء» فىْت ّکظ پذیذ آَسده اعدت َ دس بیدت
صیش تقذیم َ تأایش «َفیحم ،کشای َ قنیحم» دس مقشاُ اَل با «قنی ،کشی َ الُفاء» دس مقشاُ دی ش ،وُّی ّکظ
سا بً مخاىب القا میکىذ کً ایه خابًخایی َ مْکُط عاصی ،با تقُیش مْىدا دس رٌده ،مُعدیقی مْىدُی سا پذیدذ

میآَسد کً بً دلیل وُُ َاژگان َ م ٍُی آنٌا ازغاط اوذَه َ تسغش سا بش میاو یضد:
ا
قنی أع ا لکم کشی الُفاء
َفیحم یا کشای َ مز قنیحم

«ای بضسگُاسان َفا کشدیذ َ اص صماوی کً دس گزؽحیذ کشامت َفاداسی بش ؽما محأعف گشدیذ».

(ٌمان)59 ،

 .4-4تلمیح

دس مشایی کاؽف الغياء دس عدُگ امدای زغدیه

َ یداسان باَفدایؼ َ ویدض اودذَه اعداست صودان ااودذان آن

زنشت ،ابیاتی مؾاٌذه میؽُد کً تذاّیکىىذۀ اص تاسیخ اعت َ میتُان آن ٌا سا دس صیش مدمُّۀ فىْت تلمدیر

قشاس داد؛ چشا کً دس تْشیف تلمیر آن سا اؽاسه بً داعدحاوی مْلدُی یدا ؽدْشی مؾدٍُس (ٌاؽدمی )355 :6378 ،یدا

بخؾی اص داوغحًٌای تاسیخی َ خض آن داوغحًاوذ؛ اص ومُوًٌای آن میتُان بً مُاسد ریل اؽاسه کشد:
قنُا ما بیه مقحُل بغم

َ مسضَص الُس یذ مه الق اء

(ٌمان)36 ،

«دَ گشَه گؾحیذ ،گشٌَی کؾحً ؽذه با عم َ گشٌَی سگ گشدن اص پؾت بش یذه ؽذه».
ایه بیت زادیۀ تاسیخی ؽٍادت امای زغه

با عم َ بشیذه ؽذن عش امدای زغدیه

سا بدً رٌده تدذاّی

میکىذ َ ایه تذاّی با تست تأییش قشاس دادن وااُدآ گاه اوغان ،مُعیقی غمىا کی سا ایداد میکىذ.
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دس بیت صیش کاؽف الغياء ،اعاست ااوذان امای

سا بً تقُیش میکؾذَ ،لدی دس کىداس ایده تقدُیش اعدشای

دی شی سا ٌم بً رٌه مخاىب وضدیک میعاصد ،اعشایی کً با سزمت َ ّيُفت اعدالمی سعدُل اللدً
ؽذه اوذ َ آوان اکىُن ااوذان ٌمان سعُل
للً یُی فیً قذ أمغیحم

سا بً اعاست میبشوذ:

اعشاء قُی ٌم لکم ىلقاء

آصاد

(ٌمان)36 ،

«بً اذا عُگىذ دسباسۀ سَصی کً ؽما اعیشان قُمی گؾحیذ کً آنٌا آصاد ؽذگان بً دعت ؽما بُدوذ».
آسی بً دویال فحر مکً ،پیامیش

ع یاویان سا آصاد میکىذَ ،لی فشصوذان ٌمیه قُی ،آل سعُل

سا بً

اعاست میبشوذ َ اؽاسه بً ایه زادیً دس قالب آسایۀ تلمیر ،مُعیقی َ آَایی اص غم ،تأعف َ زغشت سا دس اُاوىذه
َ ؽىُوذه پذیذ میآسَد.

اص دی ش ومُوًٌای تلمیر دس ؽْش کاؽف الغياء ،بیت صیش اعت کً بً زادیۀ مْشاج اؽاسه میکىذ:

تْالی فأمسی قاب قُعیه للشب

بىی الىغب الُماذ َ السغب الزی

«فشصوذان وغب سَؽه َ زغیی کً اَج گشفت َ بً فافلۀ قاب دَ قُط اص پشَسدگاس سعیذ».

مْشاج پیامیش

(ٌمان)45 ،

زادیًای َّیم اعت؛ دس ایه َاقًْ ،زنشت بً مشتیً َ خای اٌی میسعذ کدً فشؽدح ان

ٌم اخاصۀ َسَد بً آن سا وذاسوذ َ ایىک کغاوی دس زادیۀ کشبال بً ؽٍادت میسعىذ َ صودان َ کُدکداوی بدً اعدیشی
می سَوذ کً خذ بضسگُاسؽان وضد پشَسدگاسػ مقامی باالتش اص فشؽح ان داسد َ بیؽک اوذَه زافل اص ایه یادآَسی
بش ّمق خان ،ایشگزاس اعت.
عقی ً باّث ؽذ ّلی

ااوً وؾیه ؽُد؛ مسغه زنشت صٌشا

عقو گشدد َ دسب ااودۀ آن زندشت

بً آتؼ کؾیذه ؽُد َ ایه اؽاسۀ تاسیخی دی شی اعت کً کاؽفالغياء سا دس آفشیىؼ مُعیقی زضناو یدض یداسی

میکىذ:

تاللددددً مددددا کددددش بالء لددددُال عددددقی حٍم
ا
ا
ف دی الي ددُف عددقُىا لغددیو مىددذخال
َ بالخیدددای مدددشای الىددداس مددده زيدددب

َ مثددل را ال دددشُ را ک الفدددل یىحددددً
مه عدقو مسغده الدف الیداب مىٍددً

بیددددداب داس ابىددددد الٍدددددادی تأخددددددً
(ؽیش)57/69 :6499 ،

«عُگىذ بً اذا کً اگش عقی ً ویُد ،کشبال ٌدم ویدُد َ ٌماوىدذ ایده ؽدااً َ فدشُ ،زافدل َ وحیددۀ آن افدل

اعت».
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«دس کىاس سَدااوً ،عیو پیامیش

ؽذن مسغه ،پؾت دس آغاص ؽذه اعت».

دس زالی کً (دس اُن) غشق ؽذه ،افحاده اعت َ ایه [سَیذاد] اص عقو

«َ بش ایمً ٌا ،ؽْلًٌای آتؼ اص ٌیضی اعت کً اؽحْالؼ اص دسب ااوً داحش ٌذایت کىىذه بُده اعت».

اؽاسه تسغیه بشاو یض ؽاّش بً ایه زُادث ،عیب میؽُد اوذَه زافل اص آنٌا دس َخُد مخاىب بیذاس ؽدُد

َ با یادآَسی آن َقایِ ،زغی غم او یض َ عشؽاس اص اوحقای سا دس َخُدػ پذیذ آَسد.

اؽاسه بً ایه زُادث تاسیخی اص آنخا کً دس سَیاسَیی با یکذی ش قشاس میگیشودذ َ رٌده سا بدً خغدحدُ َاداس

میعاصوذ؛ ایداد کىىذۀ لزت تذاّی َ وُّی مُعیقی مْىُی اعت َ آٌىگ دلىؾیه پذیذ آمذه تُعو آن ،ازغاط
سا بً پشَاص دسمیآَسد َ تا بیکشان آن زُادث اَج میدٌذ َ مخاىب سا با زظ َ زال آن زُادث ٌمشاه میعداصد

َ ؽاّش سا تا زذی صیاد دس سعیذن بً ٌذفؼ اص سیا کً بشاو یخحه اودذَه َ زغدشت اص ؽدٍادت امدای

باَفا َ اعاست ااوذاوؼ اعت ،یاسی میسعاوذ.

َ یداسان

 .5-4جىاس

اص میان فىُن بالغت عىحی ،آسایۀ بذیْی خىاط ،یکی اص پشکاسبشدتشیه فىُن َ دس ّدیه زدال پایدً ای اعدحُاس

بشای اوغدای َ اعحسکای بخؾیذن ٌشچً بیؼتش بً ؽْش َ وثش ادبی بُده اعت .خىاط اص وَش لغُی ،مقدذس بداب
م اّل َ بً مْىای ٌماوىذی َ ٌم خىظ بُدن َ دس افيالذ خىاط تؾابً دَ کلمدً دس ل دٌ بدا مغدایشت دس مْىدا

اعت« .تدىیظ دس لغت بً مْىای ٌمدىظ آَسدن َ با چیضی ماوىذ ؽذن اعت .تؾابً دَ کلمً دس ل ٌ با مغایشت
دس مْىا» (سخاییٌ )396 :6372 ،مایی ویض دس تْش یف خىاط بً ٌمیه مُمُُ اؽاسه می کىذ« :خىاط آن اعدت
کً گُیىذه یا وُیغىذه دس عخه اُد کلمات ٌم خىظ بیاَسد کً دس ٍاٌش بدً یکدذی ش ؽدییً َ ،دس مْىدا مخحلدف
باؽىذ» (ٌمایی )48 :6368 ،خىاط بش دَ قغم اعت:

الف -جناس تام :آن خىاعی اعت کدً دَ کلمدً اص چٍداس خٍدت ماوىدذ ٌدم باؽدىذٌ -1 :مغداوی زدشَف؛ -2

تغاَی زشَف؛  -3مغاَی بُدن دس َصن َ ٌیئت؛ ٌ -4ماوىذی دس تشتیب زشف ،مثل راٌی (بخؾىذه) َ راٌید
(سَوذه).

ب -ناقص :ات اق دَ ل ٌ دس تشتیب ،وُُ زشَف َ ٌیئت با تغایش دس ّذد َ زشَف َ چُن ّدذد یکدی اص دَ

کلمً وغیت بً دی شی کمتش اعت ،بً آن خىداط وداقـ گ حًاودذ َ یکدی اص اقغدای آن وداقـ القدذس اعدت (دس
فُستی کً زشف صایذ دس اَل کلمً باؽذ) َ ملسق بً خىاط د اشتقاق د کً دَ کلمً اص یک ماده مؾحق َلی ٌیئت
َ َصن آن دَ ت اَت داؽحً باؽذ( .ت حاصاوی ،بیتا)298-295 :

ومُوً ٌایی اص خىاط دس اؽْاس مشایی کاؽف الغياء اؽاسه می ؽُد کً وؾان می دٌذ کاسبشد ایه فىْت تا چً

میضان می تُاوذ دس ایداد مُعیقی دسَوی ؽْش ایش بخؼ باؽذ:
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أأوغی َ ٌل یىغی سصایا کم الحی

ألیت ّلی دیه الٍذای رَلب

(ؽیش)46/6 :6499 ،

ا
«آیا می تُاوم فشامُػ کىم َ ،افال آیا بشای ٌیچ اوغان اشدمىذی قابل فشامُؽی اعت مقدییتٌدایی کدً بدش

دیه اعالی َاسد ؽذه».

دس ایه بیت چىانچً مالزًَ می ؽُد بیه دَ فْل «أوغی» َ «یىغی» خىاط واقـ واقـ القذس َخدُد داسد

َ رکش ایه دَ کلمً دس مقشاُ اَل دس کىاس آٌىگ تکشاس «ط» باّث تأ کیذ دس مْىای مُسد وَش ؽاّش یْىی ّذی
فشامُؽی َ وغیان مقییت اٌل بیت

ؽذه اعت ،مدمه آنکدً دس مقدشاُ دَی ویدض بدیه دَ کلمدً «ألدب» َ

«لب» خىاط اؽحقاق َخُد داسد َ ؽاّش بیه دَ کلمً ٌماٌى ی ل َی ایداد ومُده اعت.
ّمی لْیُن ال ت یل دمٍُّا

ّلیکم َ قذ فامت دما کم ّلی الحشب

«کُسباد چؾماوی کً بش ؽما و ش یىذ دس زالی کً اُن ؽما بش اا ک خاسی ؽذه اعت».

(ٌمان)47 ،

دس ایه بیت ویض بیه «ت یل» َ «فامت» اؽحقاق َخُد داسد (ملسق بً خىاط) کً باّث ایداد وُّی وغمدً َ

مُعیقی دس ؽْش ؽذه اعت َ ؽاّش سا دس و ش یه اُد بشای کغاوی کً بش س یخحه اُن اٌدل بیدت
ومی گش یىذ یاسی داده اعت.
ا
أأوغی لکم فی ّشف اليف مُق ا

بدش ادا ک

ّلی الٍنب کىحم فیً أسعی مه الٍنب

(ٌمان)44 ،

«آیا می تُاوم فشامُػ کىم خای اه ؽما سا دس زالی کً ؽما دس فسشای کشبال بش سَی آن دؽت پٍىاَس اعحُاس

تش اص کُه بُدیذ».

دس ایه بیت ویض خىاط تای بیه دَ کلمۀ «الٍنب» َخُد داسد کً اَلی بً مْىدای دؽدت َ بیابدان َ دَمدی بدً

مْىای کُه سفیِ َ بلىذ اعت.

فما وغیی ئال اوحغابی ئلیکم

َما زغیی ئال بأوکم زغیی
(ٌمان)47 ،

«مه وغیی وذاسی خض ایهکً اُدی سا بً ؽما وغیت می دٌمٌ َ .یچ زغیی بشای اُدی قایل ویغحم خدض آنکدً

ؽما سا بشای اُدی کافی می داوم».

دس ایه بیت ّالَه بش خىاط اؽحقاق مُخُد دس مقشاُ اَل ،بیه دَ کلمً «زغب» َ «زغب» ویض خىاط تای

َخُد داسد.
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َکم مه یحیم مُیق لیحیم

َ مغیی فی السیل ؽذت ئلی مغیی

(ٌمان)47 ،

«َ چً بغا پغش بچۀ یحیمی کً بً داحش بچۀ یحیمی تکیً داده َ چً بغا داحش بچدۀ اعدیشی کدً بدً پغدش بچدۀ

یحیمی تکیً داده اعت».

دس ایه بیت ویض بیه کلمات یحیم َ یحیم دس مقشاُ اَل َ مغیی َ مغیی دس مقشاُ دَی خىاط واقـ َخُد

داسد .کىاس ٌم آمذن ایه کلمات بً فُست دَ بً دَ دس کىاس ٌم َ استیاه آَایی آنٌا بدا یکدذی ش باّدث آٌى دیه
ؽذن ؽْش َ بً وُّی الق مُعیقی کالی می ؽُد.
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وتیجٍگیزی

 -6مسمذ زغیه کاؽف الغياء ّالمی بضسگ اعت کً ّالَه بش مشخْیدت فقٍدی َ خای داه عیاعدی اص وَدش

ادبی ویض دس مقامی َاال قشاس داسد؛

 -2میان مُعیقی َ م ٍُی ؽْش پیُوذی ّمیق بشقشاس اعت َ دس َاقِ مُعیقیّ ،ىقدش عداصوذۀ ؽدْش ؽدمشده

میؽُد کً ؽاّش بشای القای مْىای مُسد وَش اُد اص آن بٍشه میبشد َ بً کمکؼ مْىای ميلُب اُیؼ سا بیدان
میکىذ؛

 -3مُعیقی اُد داسای اقغامی چُن بیشَوی ،کىاسی َ دسَوی اعت کً مُعیقی مْىُی ؽااً ای اص مُعیقی

دسَوی میباؽذ َ اص تىاعب دس زُصۀ مْىا ؽکل میگیدشد َ دس آسایدًٌایی چدُن مشاّدات وَیدش ،ىیداقّ ،کدظ َ
تلمیر َ خىاط ٍاٌش میگشدد.
 -4کاؽف الغياء با بً کاسگیشی امُس محىاعب دس ؽْشػ َ ایداد آسایۀ مشاّات وَیدش ،تُاوغدحً اُاوىدذه سا بدا

اُد دس اوذَه زافل اص مقایب امای زغیه

ٌمشاه عاصد؛

 -5اص دی ش آسایً ٌایی کً کاؽف الغياء دس آفشیذن مُعیقی مْىُی مشاییؼ بً کاس بشده ،تناد میباؽدذ؛ ایده

آسایً عیب تالػ رٌه بشای ایداد استیاه میان کلمات محقابل ؽذه ،آٌى ی سا دس ؽْش اَ ایداد میکىذ کً زضن َ

زغشت سا بشای مخاىب بً ٌمشاه داسد؛

 -6دس مشایی کاؽف الغياء آسایًای مؾاٌذه میؽُد کً بغیاس ؽییً ّکظ دس بذیِ بُده؛ ایه آسایً با مْکُط

عاصی ،مُعیقی مْىُی سا دس اؽْاسػ پذیذ میآَسد کً بً دلیل وُُ َاژگان َ م ٍُی آنٌا ازغاط اوذَه َ تسغدش
سا بش میاو یضد؛
 -7یادآَسی زُادث تاسیخی ،میتُاوذ با بیذاس عاصی ااىشۀ آن زُادث دس رٌه مخاىب ،زظ محىاعب با آن

زادیً َ زُادث بْذی مشتیو با آن سا دس قالب فىْت تلمیر دس اَ ایداد کىذ َ کاؽف الغياء با بٍشه بشدن اص ایه

قاّذه َ بیان زُادیی ٌماٌىگ با ٌذفؼ ،اوذٌَی ٌمشاه با اوحقای سا دس َخُد مخاىب اُد بشمیاو یضد؛

 -8آسایۀ بذیْی خىاط یکی اص پشکاسبشدتشیه فىُن َ دس ّیه زال پایًای اعحُاس بشای اوغدای بخؾیذن ٌشچً

بیؼتش َ آٌى یه عااحه ؽْش بً ؽماس می سَد کً ؽاّش بشای اص اوُاُ آن سا دس مشایی اُد بً کاس بشده اعت؛

 -9بً کاسگیشی ایه آسایًٌا ،کاؽف الغياء سا دس ایداد مُعیقی مْىُی محىاعب َ ٌماٌىگ با مشاییاػ یاسی

کشده َ اَ تا زذ صیادی تُاوغحً اعت مخاىب سا با اُد دس مُمُُ َ ٌذفی کً دویال میکىذ ٌمشاه عاصد.
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