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مقدمه
باهمآيي ( )collocationاز كلمزة  collocareالتينزي بزه معنزي «بزا هزم قزرار دادن»
ميآيد و در علم زبانشناسي و از منظر معناشناسي ساختارگرا ،اجماع عناصری است كزه
تمايل خاصّي به ظاهر شدن در كنار يكزديگر دارنزد« .بزه عبزارت ديگزر ،بزاهمآيزيهزا،
تركيب های هم نشيني محدودی هستند كه محلّ قرارگيری آنها روی محور سزاختارهای
تركيبي است» (صزفا .)121 :1931 ،باهمآييها و تناسبات تودرتو و متنوّع و درهمتنيده «از
مهمّترين عوامل در تشكّل و استحكام فرم درونزي شزعر اسزت و دقّزت در آن منازر بزه
يافتههای دقيق سبكشناسانه ميشود» (شميسا)103 :1939 ،؛ «تناسب ،جلزوهای اسزت از
سازوارگي و همخواني كه با مايههای ذوق و هنر و دريافزتهزای شخصزي شزاعر در هزم
آميخته و بيرون تراويده تا تداعيهای معنايي را پديد آورد» (عليااده)31 :1939 ،؛ «تناسب
و قرينهسازی ميان اجاای پراكنده ،وحزدتي پديزد مزيآورد كزه ادراك مامزوع اجزاا را
سريعتر و آسانتر ميكند و همين نكته خود سبب احساس آسزايش و لز ّت مزيشزود»
(خانلری.)6 :1991 ،

باهمآيي و هارموني در كالم ادبي ،حاصزل ارتبزاط ميزان اجزاای كزالم در دو محزور
همنشيني و جانشيني است .محور همنشيني ،همان محور افقي كزالم اسزت كزه اجزاای
كالم در آن با يكديگر همنشين ميشوند و رابطزة هزمنشزيني برقزرار مزيكننزد .محزور
جانشيني ،محور عمودی كالم است كه در آن اجاا ،جانشين يكديگر مزيشزوند و رابطزة
جانشيني با هم برقرار ميكنند .اين دو نوع رابطه را نخستين بار فردينزان دوسوسزور در
علم زبانشناسي مطرح كرد (اسكولا .)93 :1913 ،به همين دليل اسزت كزه «ايزن صزنعت
(تناسزب) از ديدگاه علم زبانشناسي باهمآيي و همنشينسزازی واژههزای يزك حزوزۀ
معنايي تعريف شده است كه بر روی محور همنشيني عمل ميكند» (صفوی.)193 :1913 ،
شعر فارسي از نظر رعايت تناسب و هارموني در ابعاد مختلزف سزخن همزواره ممتزاز
بوده است و اين ويژگي در سبك آذربايااني ز يعني سبكِ ميزاندورهای پزيش از سزبك
عراقي ز با شاعران بارگي چون نظامي گنازوی ،خاقزاني شزرواني ،مايرالزدّين بيلقزاني،
فلكي شرواني ،مهستي گناوی به يكي از پربسزامدترين مختصّزات سزبكي شزعر تبزديل
شده است .وجود تناسب و ارتباطات گسترده در شبكة كلمات و تصاوير و آواها و مفاهيم
بهكاررفته در هر بيت ،اهمّيّت ويژهای ناد ايشان داشته است و اين ارتباطْ اعزمّ از تزراد
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و تناظر و نسبت عكس آن ز يعني تضادّ و تناقض ،انواع تكرارهای هدفمنزد نظيزر تكزرار
واجها و اصوات و واژگان و بخشهايي از جمالت (به اشزكال مختلزف چزون جنزاس ،قلزب،

تصدير ،طرد و عكس) ز است .عالوه بر اين ،آرايههای استداللي و استشزهادی چزون انزواع
شواهد قرآني ،تلميحات اسطورهای و حماسي ،قصك انبيا ،حكايات عوامّ ،مثلها و ...جاو
باهمآييهای مبتني بر تداعي در محور افقي اين شعر است كه بزه طزرز چشزمگيری بزر
تقويت معاني و ارتباط اجاای كالم در شعر سبك آذربايااني ميافاايد.
اين مقاله ميكوشد باهمآييهزای متنزوّع و پربسزامد را در شزعر سزبك آذربايازاني
باويد و معرّفي كند.
پيشينه و روش تحقيق
نخستين پژوهش نقد ادبي كه به طور ضمني از تناظر مبحث «باهمآيي در زبانشناسي»
و «تناسب در بديع سنّتي» سخن رانده است ،مقالة «جادوی مازاورت» نوشزتة شزفيعي
كدكني ( )1911است كه باهمآيي يا تناسب واژگاني در بُعد آوايي (اغلزب جنزاس و سزاع)

را در شزعر مولززوی بازجسزته اسززت .مرتضزايي ( )113 :1936در مقالززة «نقزد و تحليززل و
بررسي تناسب در سير تزاريخي و رونزد دگرگزونيهزا» ،تعزاريف و تقسزيمات مختلزفِ
برشمرده برای تناسب را از قديمي ترين كتزب بزديعي و بالغزي تزا روزگزار مزا بازجسزته
است و ضمن ذكر كاستيها و نواقك هر تعريف (از تناسب و تقسيمبندیهزای مختلزف آن)

به اين نتياه رسزيده كزه «از ميزان كتزب بزديعي كزه ذكزر آنهزا گ شزت ،كتزا هنزر
سخنآرايي (فنّ بديع) به تفصيل و با نگاهي نو و با تقسيمبندیهزای جالزب تزوجّهي بزه
آراية تناسب پرداخته است» .در همين كتا

هنر سخنآرايي (فنّ بزديع) ،راسزتگو (:1936

 )264-249برای كلمة تناسب از معادل «همخواني» استفاده كزرده كزه پيداسزت كزه در
تقسيمبندی اين آرايه ،از نظريّات زبانشناسي در حوزۀ باهمآيي بهرهمند شزده اسزت .در
اين كتا  ،پس از ذكر مقدّمهای برای شناساندن اين آرايزه و حزوزۀ بالغزي و نقزدی آن،
گونهها و تقسيمات مختلفي برای آن انازام يافتزه اسزت كزه بزه اختصزار عبزارتانزد از
همخواني آوايي ،همخواني سيمايي ،همخزواني معنزايي (همزان) .پورنامزداريان ( )1933در
مقالة «تداعي و فنون بديعي» ،انواع آرايههای ادبي را ز كه ميتوان آنها را در طزيّ آرايزة
تناسب و از مقولة باهمآيي مبتني بر تداعي دانست ز برشمرده و تقسيمبندی كرده است.
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فراواني و گسترۀ شبكة باهمآييها در شعر سبك آذربايااني ،لاوم بررسزي و تحقيزق
مستقلّي را در اين با آشكار مينمايد كه هد اصلي اين مقاله است .برای اين منظزور،
نخست تعاريف و تقسيمبندیهای مبحث باهمآيي در تحقيقات زبانشناسزي بازجسزته و
معرّفي شده ،و سپس ضمن مطابقت ايزن مباحزث بزا مسزالل سزنّتي علزم بزديع ،انزواع
باهمآييها را در شعر شاعران متقدّم سبك آذربايااني ز يعنزي نظزامي ،خاقزاني ،فلكزي،
مايرالدّين ،مهستي ز تبيين شده است.
تعاريف و تقسيمات باهمآيي
«آنچه امروز با نام باهمآيي در معنيشناسي ساختگرا مطرح ميشود ،برای نخستين بزار
از سوی پورتسيگ و به عنوان نوعي بررسي همزماني در قالب حوزههای معنزايي معرّفزي
شده است» (صفوی« .)216 :1932 ،به اعتقاد وی ،رابطة تنگاتنزگ ميزان وقزوع واژههزا در
سطح جمله وجود دارد كه ميتواند باهمآيي ناميده شود .وی در ايزن مزورد نمونزههزای
متعدّدی را به دست ميدهد كه نشانگر چنين واقعيّتياند» (همان.)211 :
پس ،وقوع واژههايي با ويژگيهای بنيادين مشزترك بزر روی محزور هزمنشزيني ،بزه

باهمآيي منار ميشود« .يكي از مباحث مهمّي كه سوسور در كتزا دورۀ زبزانشناسزي
عمومي به آن پرداخته ،مفهوم روابط همنشيني و جانشيني است كه در اصلْ توصزيفي از
عملكرد زايای زبان است» (صفوی .)21 :1939 ،فرد در هنگام سخن گفتن پيوسته در حال
انتخا از گناينة ذهني خويش و تركيب آن در محور هزمنشزيني اسزت .هزر انتخزا ،
گاينشهای بعدی را محدود ميسازد؛ زيرا همنشيني واژهها تابع قواعدی اسزت كزه هزر
واژه در جمله نسبت به واژههای پيش از خود دارد.
باهم آيي پديدۀ مطلقي نيسزت ،بلكزه فراينزدی نسزبي اسزت و معيارهزای متفزاوتي
ميتواند در مياان همنشيني واژگان خاصّ با يكديگر تعيينكننده باشد .در زبزان ادبزي و
در بافت شعری ،تعداد و تنوّع اين معيارها به شدّت افاايش مييابد و شعرا گاهي واژگاني
را كه هيچ رابطة ظاهری مشتركي با يكديگر ندارند و فقط ميتوانند در بافتهای خزاصّ
زباني همراه يكديگر به كار روند ،برميگاينند و به شكلي تأثيرگ ار در محور هزمنشزيني
سخن ميگناانند.
از منظر همجواری باهمآييها ،ميتوان آنها را به «بزاهمآيزي بافاصزله» و «بزاهمآيزي
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بيفاصله» تقسيم كرد« .در باهمآيي بافاصله ،بين واژههای همنشين ،واژهها يزا واژههزای
ديگری قرار ميگيرند .در باهمآيي بيفاصله ،واژگان همنشين بدون فاصله و همجوار هزم
در بافتهای متفاوت آورده ميشوند .در اين ميان ،باهمآييهايي نيا كزه بزين آنهزا تنهزا
يك واژۀ ربط قرار دارد ،جاو باهمآييهای بيفاصله در نظر گرفته ميشوند؛ چرا كزه واژۀ
ربط به تنهايي نميتواند تشكيل يك گروه دستوری جداگانه بدهد» (شريفي.)43 :1931 ،
همچنين از نظر تعداد واژگان شركتكننده در بزاهمآيزي و تعزداد روابزط بزاهمآيزي
موجود در ميان واژگان هزمنشزين ،مزيتزوان بزاهمآيزيهزا را بزه «بزاهمآيزي سزاده» و
«باهمآييهای چندگانه» تقسيم كرد« .باهمآيي چندگانه ،بزاهمآيزيای اسزت كزه در آن
چند باهم آيي با هم يك باهمآيي بارگتر را تشكيل ميدهند و تعداد واژگان در باهمآيي
نيا بيش از دو تاست» (همان).
در تعيين حوزههای باهمآيي ،زبانشناسان معتقدند كه در باهمآيزيهزا «واحزدی بزر
روی محور همنشيني در باهمآيي با واحد ديگری ظاهر ميشود كزه بزرای اهزل زبزان از
پيش تعيينشده است» (همزان)213 :؛ بدين ترتيب ،حوزۀ باهمآيي مفاهيم واژهها ميتواند
روی پيوستاری از نهايت تا محدوديّت در نظزر گرفتزه شزود و بزر حسزب بسزامد وقزوع
باهمآيي واحدها با يكديگر ،تعيين شود.
تقسيمات باهمآييها
 .3باهمآيي حوزهاي
اجازه بدهيد باهمآيي يك واحد زبان را با يك حوزۀ معنايي ،باهمآيي حوزهای بناميم تزا
از اين طريق بتوانيم يك واحد را با واحد ديگر تحت عنوان باهمآيي واژگزاني بزه دسزت
دهيم؛ به اين ترتيب كه مثالً «رشد كردن» در باهمآيي بزا حزوزۀ معنزايي «جانزداران»
وقوع مييابد ،نوعي باهمآيي حوزهای تلقّي خواهد شد ،درحاليكه باهمآيي «لگد زدن بزا

پا» نوعي باهمآيي واژگاني خواهد بود (صفوی.)213 :1932 ،
 .1باهمآيي همنشيني و باهمآيي تداعي
انتخا از محور همنشزيني بزر اسزاس «تزداعي» صزورت مزيگيزرد؛ تزداعي بزه لحزا
روانشناسي ،مبتني بر مشابهت و مااورت است .هر واژه همواره ميتواند هر آنچه را كزه
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به گونهای با آن مرتبط است ،به ذهن متبادر كند .از همين روی است كه ميتوان گفزت
همخواني يا تناسب پيوند عميقزي بزا تزداعي ذهنزي دارد« :تزداعي در لغزت يكزديگر را
خواندن است و در روانشناسي رابطة ميان يك پديده بزا انديشزههزای مربزوط بزه آن را
تداعي مزيگوينزد» (داد .)129 :1931 ،تزداعي از نظزر روانشزناختي مبتنزي بزر شزباهت
(هماننزدی) و مااورت است .هر واژه همواره ميتواند هر آنچزه را كزه بزه گونزهای بزا آن
مرتبط است به ذهن فراخواند كه البتّه ناد افراد مختلف به دليل تاربيّزات و خزاطرات و
ادراكات گوناگون آنان متفاوت است .انتخا يزك واحزد واژگزاني بزر حسزب تزداعي بزه
شرايط مختلفي وابسته است كه ميتواند در سطوح مختلف زبان بررسي شود:
 .3.1باهمآيي تداعي آوايي :اين امكان وجود دارد كه يزك واحزد واژگزاني از نظزر
تشابه آوايي ،سبب تداعي واحدهای واژگاني ديگر شود .در ايزن مزورد مزيتزوان تزداعي
واحدهايي نظير مار با مور ،كاخ با شاخ ،درد با سرد را نام برد .يك واحد واژگاني ميتواند
بر حسب تشابههای مختلف به بزاهم آيزي متزداعي آوايزي واحزدهای واژگزاني متعزدّدی
بيناامد.
 .1.1باهمآيي تداعي سازهاي :سازهها يا بهتر بگوييم تكواژههزای تشزكيلدهنزدۀ
يك واحد واژگاني نيا مزيتواننزد بزه بزاهمآيزي متزداعي گروهزي از واحزدهای واژگزاني
بيناامند؛ برای نمونه ،حضور پسوند «مند» در واژهای چزون «ثروتمنزد» ايزن امكزان را
فراهم ميآورد تا چنين واژهای در باهمآيي متداعي سازهای ،با واژههايي مانند هوشزمند،
دردمند ،ارجمند در يك محور قرار گيرد.
 .1.1باهم آيي تداعي معنايي :ايزن نكتزه را نبايزد ناديزده گرفزت كزه واحزدهای
واژگاني ممكن است بر حسب انواع روابط مفهومي ز همانند هممعنزايي ،تقابزل معنزايي،
همشمولي ز به تداعي واحدهای ديگر بيناامند؛ بدين ترتيب غم با غصّه ،رفزت بزا آمزد،
قوچ با ميش در باهمآيي ،متداعي با يكديگرند و ميتوانند به پيدايش شزبكهای از روابزط
واژگاني بر حسب باهمآيي متداعي بيناامند (صفوی.)231 :1932 ،
 .3.1.1باهم آيي تدداعي مبتندي بدر تناسد

(مجداورت) :در كنزار هزم بزودن

اشيا و مفاهيم در زندگي اجتماعي و طبيعزي ،سزبب مزيشزود كزه حضزور نشزانهای بزا
توجّززه بززه تاربززههززای شخص زي هززر فززرد ،نشززانههززای ديگززری را تززداعي كنززد؛ مثززل
تناسزب بزيزن بزاغ و عناصزر آن چزون گزل و سبزاه و درخزت و پزرنزده.
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 .1.1.1باهمآيي تداعي مبتني بر تضادّ :تضادّ ،پارادكس ،حسّآميای ،مدح شزبيه
به ذمّ ،ذمّ شبيه به مدح و مواردی ديگر را ميتوان در اين گروه قرار داد.
 .4.1باهمآيي تداعي مبتني بر نحو :اين نوع تداعي ،حوزۀ وسيعي از فنون بزديعي
اعمّ از لفظي و معنوی را در بر ميگيرد .نشانههای زباني ،وجوه مختلفي دارند :تشزابه در
آوا و خطّ و معني و مصداق هر نشانه ،ممكن است نشزانههزای ديگزری را تزداعي كنزد.
پورنامداريان ( )1933آرايش های بديعي چون واج آرايي ،سزاع ،جنزاس ،التزاام ،تصزدير،
تشابهاالطرا  ،موازنه ،ترصيع ،تكرار ،طرد و عكس ،ايهام ،استخدام ،محتملالضّزدّين را از
اين نوع تداعي واژگاني محسو كرده است.
باهمآيي در شعر سبك آذربايجاني
شاعران اين سبك ،اهمّيّت زيادی به ايااد روابط داخلي پرتعزداد و همزهجانبزه در شزعر
قاللاند و گسترۀ باهمآييهايي مختلف در محور افقي شعر آنان ،بسيار وسيع است .بزرای
ايااد چنين شبكة وسيعي از ارتباط درونبافتي شزعر ،شزاعران ،هزم در زمينزة گزاينش
الفا و هم در ارتباط با چينش كلمات آن دقّت بسياری به كار بردهاند و هزيچ جالزي از
اجاای شعر را بيهوده و باطل به حال خود رها نكردهانزد .در ايزن شزعر ،هزر واك و واژه،
عالوه بر نقشي كه به تنهايي بر عهده دارد ،اغلب پيوندی استوار و چندجانبزه بزا اعضزای
ديگر شعر دارد ،كه باعث ميشود آن حر يا كلمه ،نقشهزايي بسزيار بيشزتر از وظيفزة
اصلي و سادۀ معنايي يا نحوی خود را در كالم ايفا كنزد .اگزر شزعر فارسزي را بزه فزر
ايراني با آن همه ظرايف و نقو

بي نظير

مانند سازيم ،و بدانيم كه ارز

آن به اعتبار

مياان گره هايي كه در بافتش وجود دارد افاايش مييابد ،شعر سبك آذربايازاني را بايزد
از آن فر های خو بافت ظريف و نفيس به شمار آورد كه تعزداد گزرههزايش ز يعنزي
گستردگي ارتباط بين اجاايش ز با شيوههزای هنرمندانزهای كزه شزاعران در آن منظزور
كردهاند ،بسيار زياد است.
در اين شعر ،تمام تواناييهای زباني و ادبي شاعر بسيج ميشود ،تا تصزوير و معنزايي
تازه و جاندار و ج ّا و در عين حال ،منسام با سزاير اجزاای سزخن بيافرينزد .وسزعت
دايرۀ لغات و اصطالحات شعر سبك آذربايااني و همچنين افاايش خاانة لغات اين شزعر
از راه بهرهمندی از قواعد تركيبسازی دستور زبزان فارسزي ،تقريبزاً در تمزام ادوار شزعر
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فارسي بينظير است .اين لغات با روابط ظريف و هنری شعری و هنری به هم ميپيوندند
تا واسطة انتقال پيامهای ذهن و زبان شاعر در هنزریتزرين شزكل آن مخاطزب باشزند،
بهگونهایكه مخاطب (در صورت توفيق در فهم معاني و كشف روابط درهزمتنيزدۀ عناصزر) در
خوانش اين شعر از شبكة ارتباطي پردامنة موجود در پيكرۀ آن دچزار حيزرت و شزگفتي
ميشود.
در ادامة سخن ،انواع باهمآييها را در شعر سبك آذربايااني بازجستهايم و بزرای هزر
بخش ،مثالهای مكفي برشمردهايم.
انواع باهمآييهايي پربسامد در شعر سبك آذربايجاني
الف) باهمآييهاي حوزهاي
حوزههای مفهوميِ منار به باهم آيي واژگاني در شعر سبك آذربايااني بسيار گسزترده و
متنوّع است .در اين نوع باهمآييها ،وقوع يك واژه يا يك اصطالح از حزوزه يزا ماموعزة
معنايي خاصّ ،سلسلهای از تداعي واژگاني را در آن ماموعة ويزژه در محزور هزمنشزيني
شعر ظاهر ساخته است:
هستم آن نطفة مضغهشده كا بعد سه ماه

خون شوم باز كه انسزانشزدنم نگ ارنزد
(خاقاني ،1911 ،ج )921 :1

مهمّترين و پربسامدترين حوزههای مفهومي را كه منار به باهمآيزي در شزعر سزبك
آذربايااني ميشود ،بدين گونه ميتوان برشمرد:
 .3اعداد :يكي از مختصّات سبك آذربايازاني ،اسزتفادۀ شزاعران از حزوزۀ مفهزومي
اعداد است .اعداد و ارقام ز همچون حرو ز به سهولت و نرمي در زبزان شزاعران سزبك
آذربايااني مي چرخنزد و مضزامين و تصزاوير زيبزايي مزيآفريننزد .يكزي از مهزمّتزرين
استفاده های اعداد در شعر سبك آذربايااني ،بحث باهمآييها و رعايزت ترتيزب اعزداد و
نيا اعداد ترتيبي است كه از عالقهمندی های شاعران در شعر شزمرده مزيشزود .بسزامد
اشعاری كه در آنها ساختار كالم بر پاية همنشيني اعزداد و معزدودهای خاصّزي از اعزداد
شكل ميگيرد ،در شعر سبك آذربايااني بسيار زياد است:
به يك دو شب ،به سه چهار اهل ،پنج شش ساعت

به هفت هشت حيل ،نُه ده آرزو رانديم

به بيست سي غم و چهل پناه اندُهان ،چون صزيد

به شصت واقعه ،هفتزاد روز درمانزديم
(خاقاني ،1911 ،ج )316 :2
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ده بززار ز نُززه سززپهر و از هشززت بهشززت

هفت اختر از شش جهت اين نامه نوشت

كا پزنج حزواس و چهزار اركزان و سزه روح

اياد به دو عالم چو تو يك كس نسرشت
(نظامي)911 :1994 ،

چهار مَلك ز شش كران ،هفت شه از نُه آسمان

حكم تو را نهاده جان بر دو كف و ده انمله
(فلكي)64 :1949 ،

هززر چنززد كززه آمدنززد بززا تززو

نُه چرخ و سه روح و چهزار گزوهر

بزززا فزززرّ خزززدايگان بِزززه آمزززد

از هشززت بهشززت ،هفززت كشززور
(مايرالدّين)119 :1913 ،

باهمآيي اعداد و كناياتِ ساختهشده با آنها (كه در مثالهای باال ديده ميشزوند) چنزان
در ساختار اين شعر جايگير شده است كه شزاعر اغلزب نيزاز بزه برشزمردن موصزو يزا
معدود نميبيند و به ذكر اعداد مربوط به آن كنايات به شزكل بزاهمآيزي ماموعزهای از
اعداد بسنده ميكند:
هشززت بهشززت آ وفززای تززو يافززت

ب زي اثززر هفززت و شززش و پززنج و چه زار
(مايرالدّين)103 :1913 ،

گاه نيا يك عدد ،تداعي مفاهيم و كناياتي را ميكند كه در ساختار آنها ،آن عزدد بزه
شكل مشترك وجود دارد؛ مثل عدد هفت در بيزت زيزر كزه موجزب بزاهمآيزي مفزاهيم
متعدّدی به گونة تداعي در محور همنشيني شعر شده است:
به هفت سبع و به هفت اختر و به هفت اقلزيم

به هفت هيكل و هفت آسمان و هفت اعضزا
(مايرالدّين)13 :1949 ،

 .1اركان اربعه :حوزۀ معنايي پرتكرار ديگر در شعر سبك آذربايازاني ،اركزان اربعزه
يا چهار عنصر طبيعيِ آ و بزاد و خزاك و آتزش اسزت كزه وقزوع يزك مفهزوم از ايزن
ماموعه ،منار به وقوع ز از نوع تناسب  +التاام ز ساير واژگان مربوط بزه ايزن حزوزه در
محور همنشزيني شزعر مزيشزود و در ضزمن آن ،شزبكة وسزيعي از ارتباطزات لفظزي و
تصويری (مثل باهمآيي تداعي نحوی) در بافت شعر شكل مييابد .تال

به گناانزدن هزر

چهار عنصر در يك يا چند بيت متوالي و خلق مضامين تازهتر و البتّزه مبالغزهآمياتزر بزر
اساس باهمآيي اين چهار عنصر ،اشعار ج ّابي را آفريده است:
خاقاني اگرچه خاك توسزت ،ای مزهفزش
چنززدان بززاد اسززت در سززر خززاكي او

چززون آتززش و آ و بززاد ،باشززد سززركش
كزززرن را نبزززرد آ و نسزززوزد آتزززش
(خاقاني ،1911 ،ج )1902 :1
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اين ماموعة واژگاني ،بيشتر با حوزههای مفهومي و واژگاني ديگر تركيب مزييابزد و
دامنة ارتباطي و انساامي آن وسيعتر ميشود؛ مثل بيت زير از خاقاني كزه در آن عزالوه
بر باهمآيي حوزۀ اركان اربعه ،ميتوان باهمآيزي تزداعي تضزادّ (تيزا ز كنزد) و بزاهمآيزي
متناسب اندامهای بدن (دست ز پا) و باهمآيي تداعي سزازهای (خزاكپاشزي ز بادسزاری) را
هم مالحظه كرد:
بززه تيادسززتي نززار و بززه كنززدپايي خززاك

بززه خززاكپاش زي بززاد و بززه بادسززاری آ
(خاقاني ،1911 ،ج )13 :1

 .1باهمآييهاي مجموعدهاي پربسدامد :در تناسزبات شزعری ،برخزي كلمزات و
اصطالحات به سبب باهمآيي مكرّر ،حكم ماموعه را مييابند و به طريق التاام و به گونة
جمعي در مضمونآفرينيها و صورتگریها و حتّي توصيفات بزه كزار گرفتزه مزيشزوند؛
آنگونه كه در بخش مربوط به اعداد و چهار عنصر ديديم .اين ماموعههزا و شزبكههزای
متناسب ،پيوسته با توسعة حيات آدمزي و افزاايش تزوان علمزي و ابزاار كزاربردی او در
زندگي ،بيشتر ميشوند؛ و معلوم است كه هر چقدر تعداد واژگان منتخزب از يزك حزوزه
در محور همنشيني بيشتر باشد (باهمآيي چندگانه) از جهزت بالغزي ارزشزمندتر و زيبزاتر
محسو ميشده است .از مهمّترين ماموعه هايي كه در پيوند و تناسزب بزا يكزديگر در
ساختار شعر نقشآفريني ميكنند ،بايد به اين موارد اشاره كرد:
خلفای راشدين
بززه عززدل و عفّززت بززوبكر و عمززر خطّززا

به شزرم و صزولت عثمزان و حيزدر كزرّار
(مايرالدّين)101 :1949 ،

اصطالحات ناومي
ای پززيش تززو مهززر و مززاه و تيززر و بهززرام
جوزا ،سرطان ،خوشه ،كمزان ،شزيرت رام

برجيس و زحل ،زهره ،حمل ،ثزور ،غزالم
مياان ،عقزر  ،دلزو ،بزره ،حزوت بزه دام
(خاقاني ،1911 ،ج )1903 :2

اصطالحات شطرنج و نرد
دلم خاك تو شد ،گو با  ،من خون ميخورم ،باری
ز دست اين دل خاكي ،به دستخوندرم ،باری
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مرا مهره به كف ماند و تو را داو روان حاصل
تو نو نو كعبتين ميزن كه من در ششدرم باری
(همان)1046 :

اعضای بدن
دست و دهان و چشم و دل بدسگال او

پر باد و خاك خو تر و پر آ و نار به
(فلكي)31 :1949 ،

عالوه بر اين ،حوزۀ مربوط به اصطالحات موسيقي ،اصطالحات حوزۀ اديزان (بزه ويزژه

اسالم و مسيحيت) ،اصطالحات عرفاني ،ادوات جنگي ،ادوات و اباار مربوط به بام و خوان،
گياهان و جانوران را نيا بايد جاو حوزههای پربسامد بزاهمآيزيهزای تزداعي مبتنزي بزر
تناسب در شعر سبك آذربايااني به شمار آورد.
ب .باهمآيي تداعي آوايي در شعر سبك آذربايجاني
اين نوع باهمآيي در شعر سبك آذربايااني ،اهمّيّت و دامنة گستردهای دارد .شاعران اين
سبك در گاينش واژگان ،عالوه بر ارتباطات وسيع معنايي و نحوی و تصويری ،در رابطزة
آوايي و همخواني موسيقايي واژگان نيا بسيار دقيق عمل كردهاند .اينگونه باهمآيزيهزا،
انساام بافتي و ارتباطات واژگان را در محور همنشيني به شدّت افاايش داده و موسزيقي
دروني شعر را تقويت كرده است:
خاقززاني را دلززيسززت آلززودۀ خشززم

زيززززن زُرّق زرقپيشززززة ازرقچشززززم

حُكم از حَكمزه ندانزد و رسزم از رشزم

پشم سگ لعنت است ،مه سگ ،مه پشم
(خاقاني ،1911 ،ج )1911 :2

آرايه های ادبي چون واكآرايي ،واج آرايي ،انواع تكرار واژگاني (تصزدير ،طزرد و عكزس،

قلب) ،تكرار بخشهايي از كالم (تشزبيه معكزوس ،تأكيزد) ،اشزتقاق ،شزبه اشزتقاق ،انزواع
جناس ،شعر مساع ،ترصيع و موازنه از نوع باهمآيي تداعي همآوايي هسزتند .ايزن نزوع
باهمآييها در شعر سبك آذربايااني ،عناصر سبكسازند و بسيار پربسامد.
ز جوشززنده جيحززون جنيبززت جهانززد

وز آناززا سززوی دشززت خززوارزم رانززد
(نظامي)241 :1936 ،

اين نوع باهمآيي ،عمدتاً ناشي از تكرار در اركان مختلزف كزالم اسزت و در شزعر سزبك
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آذربايااني ،جاو مختصّات سزبكي پربسزامد شزمرده مزيشزود .نويسزندۀ ايزن تحقيزق،
باهمآيي تداعي آوايي را در مقالة ديگری ز كه بزه بررسزي مقولزة تكزرار در شزعر سزبك
آذربايااني پرداخته است ز به طور كامل بازجسته و تبيين كرده است (اسكويي.)1932 :
ج .باهمآييِ تداعيِ سازهاي
گزززو آن كزززه بزززه بزززاددادۀ توسزززت

بززززر خززززاك ره اوفتززززادۀ توسززززت
(نظامي 1933 ،الف)34 :

خزراسوار همززي گززردد و همززي سززايد

سززتوروار مززرا بززر اميززد آ و گيززا
(مايرالدّين)3 :1913 ،

خاك در

ز چشزم و لزب ميرزادگزان

الله ستان جنّزت و عبهرسزتان اوسزت
(خاقاني ،1911 ،ج )223 :1

از لب چون الله و رخسار چون گلبرگ او

اللززهزار طبززع و گلززاار روان آراسززته
(فلكي)906 :1949 ،

سززكندر پزز يرفت از او آنچززه گفززت

پ يرنززده برخاسززت ،گوينززده خفززت
(نظامي)143 :1930 ،

د .باهمآييِ تداعيِ مبتني بر تضادّ
نسبت تضادّ بين امور ،از آن دست نسبتهايي است كزه عزالوه بزر آنكزه موجزب ايازاد
پيوندهای عميق و گسترده بين اجاای كالم ميشزود ،تصزاوير هنزری بسزياری را خلزق
ميكند كه همة آنها نيا با هم به واسطة باهمآيي تداعي مبتني بر تضادّ ارتباط مييابنزد؛
در بيت زير از خاقاني ،سه گروه باهمآيي تداعي مبتني بر تضادّ وجود دارد:
گر نه تو ای زودسير ،تشزنة خزون منزي

با من ديرينهدوست چند كني دشزمني؟
(خاقاني ،1911 ،ج )1011 :2

ز تيغ اوست ،بيا كژ نشين و راست بگوی

كه نيست كژ به جهان جا كمانچة طغزرا
(مايرالدّين) 16 :1949 ،

بسززيار گفتمززت كززه زيززان دلززم مخززواه

گفتن چه سود با تو كه فرمان نميكني؟
(خاقاني ،1911 ،ج )1063ٰ :2

گاهي شاعر در چندين بيت متوالي ،اساس را بر تضادّ مينهد و در چنزدين بيزت بزه
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دنبال هم ،بر پاية كلماتي كه بينشان نسبت تضادّ برقرار است ،تصاوير جز ّا و مفزاهيم
دلنشين خلق ميكند:
باز آمده بهزار و دل از مزن جزدا شزده

من بينوا به دست غزم و دل نزوا شزده

گززرمم نهززاده داغ دل سززرد مهززر يززار

بززر داغ گززرم او دم سززردم گززوا شززده

جززان مززرا ز فرقززت رخسززار خززو او

بيگانه گشته راحت و رنزج آشزنا شزده

بززر مززن حوالززه كززرد جفززای زمانززه را

و او چون زمانه از سر مهزر و وفزا شزده

فزرو رفزت روز مزن

چون طبع روزگار ،دلش پر جفزا شزده

با من كه در وفا

(فلكي)32 :1949 ،

از رو های بسيار زيبا كه در ايااد تناسب لفظي و معنايي از طريق باهمآييِ تزداعيِ
مبتني بر تضادّ در شعر ايااد ميشود ،نوعي تضادّ ناديك به تصوير پارادكسزي اسزت .در
اين شيوه ز كه بيشتر در مفاهيم قلندرانه و عارفانه از آن اسزتفاده مزيشزود ز مزيتزوان
ردّپای آشناييزدايي را هم ديد ،بدين گونه كه در اين تعبيرات ،اصل بر تضزادّ اسزت ،امّزا
معموالً جنبة «خال آمد عادت» و منطق هم در آنها جاری و ساری است و بزدين شزكل
مضاميني چون «آباد بر خرابي» يا «ايمان آوردن به كفر» يا «كام در ناكامي جستن» يزا
«از طر غمين شدن» و «شاد از غم گشتن» ايااد ميشود:
كززام مززن بززا كززه ناكززام مززن اسززت

تززا بززه ناكززامي بززرآرم كززام خززويش
(خاقاني ،1911 ،ج )323 :2

در عشززق همززه نززام نكززو بززدناميسززت

كززررام در او تمززام بززيآرامززيسززت

سرتاسر عشق جمله دشمن كاميسزت

از يزار بززه هززر بزال بريزدن خززاميسززت
(مهستي)19 :1911 ،

باهمآييِ تداعيِ مبتني بر تضادّ را در تركيبات كنايي متناقضنمزا هزم ز كزه در ايزن
شعر به وفور يافته ميشود ز ميتوان جست .اين شيوه ،از ديگر شزگردهای ايزن شزاعران
در خلق تصاوير و مضامين بزا اسزتفاده از نسزبت تضزادّ بزين كلمزات اسزت؛ در بيشزتر
اين تركيبات هزم ردّپزای عرفزان و تصزوّرات عارفانزه هويداسزت .در سزاختار ايزن نزوع
تعززابير ،دو مفهززوم متضززادّ و نقززيض هززم بززه يكززديگر اضززافه مززيشززود و تركيززب
اضافي متناقضنما بزه دسزت مزيآيزد؛ از قبيزل «هسزت نيسزت»« ،آ خشزك :جزام»،
«آتشِ تر :شرا »« ،آتشينآ »« ،زندۀ مردار»« ،سيرِ ناشتا»« ،زيرِ باال»:
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گززر مقززام هسززتنيسززتان دانمززي

هسززززتي خززززود در ميزز زان افشززززاندمي
(خاقاني ،1911 ،ج )1069 :1

مبا

زندۀ مردار اگر كسي از حرص

كه آن سگ است كه هم زنده است و هم مردار
(همان)104 :

از مزززژه در آتشزززينآبزززم كزززه دل

غززور ايززن غززمهززا بززرون دادهسززت بززاز
(همان ،ج )313 :2

ز .باهمآيي تداعي نحوي
باهمآيي تداعي نحوی (در آرايههايي مثل جمع يا تنسيقالصّفات) در شعر سبك آذربايااني
و در محور همنشيني شعر ،بسيار وقوع مييابد .بيشترين شكل باهمآيي تداعي نحوی در
بافت شعری ،در تكرار صفتهای متوالي برای موصو يگانه (تنسيقالصّفات) رخ ميدهزد.
در اين باهمآيي ،شاعر برای موصو واحد ،چندين صفت به دنبال هم برميشزمارد .ايزن
صنعت مبالغهآميا ،بيشتر در مضامين مدحي و عاشقانه ،برای ذكر اوصزا ممزدوح و يزا
معشوق ز دو شخصيّت برجستهای كه جاو الينفكّ شعر كهن فارسي هسزتند زز بزه كزار
ميرود تا هم وصف كند ،هم تشبيه و صورتگری ،و هم مقصود اصزلي شزعر را (بزهدسزت

آوردن خاطر ممدوح يا معشوق) تقويت كند.
در غال زير از نظامي ،شاعر به طور كلي ساختار شعر را بر بنای تنسيقالصّفات نهزاده
است؛ همانگونه كه در شعر پيداست ،بهغير از چند كلمه (مثل :بت ،زيرك ،مستكبر) بقيّة
كلمات ،همگي كلمة مركّباند و بيش از يك جزا دارنزد .ايزن دسزته از بزاهمآيزيهزای
تداعي نحوی ،جاو باهمآييهای بيفاصله هستند:
دل بززه نززاداني بززدادم در كززف عيّززارهای

دلگشايي ،جانفاايي ،دلبر خونخوارهای

گل رخي ،شكّرلبي ،سنگين دلي ،سيمين بزری

سروقدّی ،الله خدّی ،مشزتری رخسزاره ای

دل نشاني ،جان ستاني ،كجسری ،عشزوه دهزي

بيوفايي ،پرجفايي ،كينكشي ،خونخزوارهای

شوخ چشمي ،سركشي و نزاوكانزدازی ،بتزي

دلپ يری ،زيركي ،مستكبری ،هشياره ای

خو نوايي ،خو لقايي ،خو وصالي همچو مزاه

ماه رويي ،مهوشي ،مه چهره ای ،مهپارهای

تيافهم زي ،دوربين زي ،دلبززری ،رامشززگری

راست طبعي ،غمگساری ،مونسي ،دلداره ای
(نظامي)921 :1994 ،
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نظامي در همة مواردِ باهمآييهای اين شعر ،صفات را جدا از هم ذكر كرده است؛ نزه
آنها را به هم عطف كرده و نه آنها را به هم اضافه كرده است .از ميان تركيبات بهكاررفته
در اين بيتها ،بخشي از تركيبات از لحا ساختاری و معنايي ،صزفتانزد؛ مثزل دلگشزا،
جانفاا ،دل نشان ،بيوفا ،جانستان ،ناوكانداز ،كينكش .همانگونه كه از شكل كلمزات
مشخّك است ،بيشتر اين صفتهزا از نزوع صزفتهزای فزاعلي مركّزب (مزرخّم) هسزتند.
تعدادی ديگر از تركيبات كه در مقام صفت از آنها استفاده شده است ،اضافة تشبيهي يزا
تركيب تشبيهي مركّب از دو ركن مشبّه و مشزبّهٌ بزه هسزتند؛ مثزل شزكرلب ،اللزهخزدّ،
مشتریرخساره ،ماهروی ،سروقدّ.
امّا در ابيات زير از مايرالدّين ز كه آن هم بر پاية باهمآيي تداعي نحوی شكل يافتزه
است ز همة صفتها به هم اضافه شدهاند و پيدرپي و بدون هيچ مكثي شمرده شدهاند:
مصا افروز دشمنسوز ،شاه نيمروز آن كاو

در اين ملك است كافيرای وافيعهد صافيظزنّ

ملكتأييد بدرآيين ،فلكتزأثير كزوهآلزت

نهنگآسيب ببرآفت ،پلنگآشزو شزيرافكن
(مايرالدّين)141 :1949 ،

نتيجه
در شعر سبك آذربايااني تمام تواناييهای زباني و ادبي شاعر بسيج ميشود تزا تصزوير و
موسيقي ،و يا معنايي تازه و ج ّا و در عين حال ،بسيار منسزام و كزامالً هماهنزگ بزا
ساير اجاای سخن بيافرينند .بدين جهت اين شعر در حام كم ،پيامهای زباني و هنزری
و ذهني بسياری را انتقال ميدهد و اطّالعات فشردهشزدۀ زيزادی را در اختيزار مخاطزب
مينهد .اين امر ،ناشي از دقّت نظر شاعران اين سبك در گزاينش واژگزان و چيزنش آن
است بهنحویكه حضور هر عنصر ،هم در جايگاه خود و هم در ارتباط بزا سزاير عناصزر و
اجاای سخن ،هدفمند و سنايده مينمايد و گاهي چندين منظور (آوايي ،معنايي ،نحزوی،

تصويری) را با هم و يكجا برآورده ميسازد .حام زيزاد دادههزای هنزری و ادبزي كزه از
طريق اين شعر منتقل ميشود ،حاصل دامنة وسيعي از انواع بزاهمآيزيهزای مبتنزي بزر
تداعي است كه در بافت ظريف و دقيق آن به شكل شبكههای ارتباطي وسيع تعبيه شده
است .انواع باهمآييهای مبتني بر تداعي به شكل گسترده و متنوّع و چندگانه در محزور
همنشيني شعر سبك آذربايااني وقوع يافته است .ايزن بزاهمآيزيهزا ،شزبكة پيچيزده و
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متداخلي را از انواع ارتباطات درون بافت شعری به وجود آورده و باعث شده است كه هر
بيت ،چندين پيام آهنگينِ زباني و ادبي و يا تصويری در بطن خود داشته باشزد .اگرچزه
اين باهمآييها در برخي مواقع بر اساس تكلّف و التاام شكل ميگيرد ،اما اكثراً لطمزهای
به ارز های زيباييشناختي و جنبههای هنری شعر وارد نساخته است.
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نظامي گناوی ( ،) 1933هفتپيكر ،تصحيح بهروز ثروتيان ،چاا دوم ،تهران ،اميركبير.
نظامي گناوی ( ،)1930خسرو و شيرين ،تصحيح حسن وحيد دستگردی ،چاا دوازدهم ،تهران ،قطره.
وحيديان كاميار ،تقي ( ،)1931بديع از ديدگاه زيباييشناسي ،چاا دوم ،تهران ،سمت.
ياكوبسن ،رومن ( ،)1930قطبهای استعاره و مااز ،ترجمة كورو

صفوی ،تهران ،حوزۀ هنری.

