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 چکیده:
انگیز در سنّت ادبی و بالغی ما یکی از موضوعات بحث« معنا»یا « لفظ»اعتقاد به اصالت 

شکل و  باید اعتبار و برجستگی را از آنِ ،ی آثار هنریگیرکه در شکل؛ اینبوده است

دامنی را در میان طرفداران ، بحث درازصورت دانست یا محتوا، در طول اعصار و قرون

 ۀناپذیر در عصر صفویّه یعنی دوربار آورده است. این کشمکش پایان این دو دیدگاه به

ر و عمق دانش سنجی و دقت نظشناختی با نکتهکاوج و شکوفایی نقد ادبی و دانش سب

ترین که یکی از مهمبر آن در شعر سبک هندی نیز  عالوه یابد؛ناقدان ادبی تداوم می

در کنار بسیاری از مسائل  ،شناسی بوده استنقد ادبی و سبک های مباحث بالغی،عرصه

ای دارد. اگر در اشعار ویژه ۀجلو« معنا»یا « لفظ»، توجّه به اصالت ادبی ۀجدّی و تاز

لفظ »، «لفظ غریب»، «لفظ پاکیزه»، مفاهیمی چون ترین شاعر سبک هندیبلیغ صائب،

توأمانی لفظ و »و « معنی رنگین» ،«معنی بیگانه»، «معنی نازک»، «معنی تازه»، «پرداخته

شود، گذشته از اهمیّت موضوع برای شاعر، نباید با بسامد بسیار باالیی دیده می« معنی

آور او با این مفاهیم غافل تناظری پیچیده و اعجاب سازی و ایجاد روابطاز مضمون

از  ، تحلیلی است«معنا»یا « لفظ»بحث اصالت  ۀباشیم. این پژوهش ضمن اشاره به سابق

های غریب و باریک صائب در این موضوع که اغلب از خلق مضمون ۀگانرویکرد سه

 خالی نیست.
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 مقدمه

اعجاز  ۀبالغی در میان نخستین دانشمندان اسالمی دربار ۀاین موضوع به سلسله مباحث پیچید ۀپیشین

 ،ای پس از مدّتیدار و زنجیرهگردد. این مباحث دامنهقرآن مجید از منظر معانی یا الفاظ آن برمی

تـرین دهد و بـه یکی از مرسومخود قـرار می الشعاعتحتقلمرو ادبیات را نیز  ،بالغت ۀحوز عالوه بر

ای وحدت نظر و آرای در هیچ دوره ازآنجاکهشود. های بـررسی آثار ادبی تبدیل میشیوه

ما همواره در معیار و مالک  ناچاربهدر پیرامون این موضوع مهم وجود نداشته است،  یاکنندهقانع

هر فردی از  یبرا شویم.می روروبه آوررتیحهای متناقض و با انبوهی از دیدگاه ،ارزیابی آثار ادبی

شود که آیا این لفظ و صورت است که عارض می سؤالاین  ،آرای متعدّد و متنوّع همهنیاخالل 

بخشد یا محتوا و معنای نهفته آن به آثار ادبی و هنری هویّت می فیتأل ۀچگونگی ترکیب و هندس

داند؟ یا در بررسی معیارهای گرکالم را از برجستگی و تشخّص برخوردار می در صورت،

آن دو را از همدیگر  توانینمشناختی حاکم بر متون ادبی، فرم و محتوا ارزش یکسانی دارند و جمال

و نیز جایگاه آن را در  این بحث ۀسابق ،چه بهتر مطلبکرد. در این پژوهش برای ایضاح هرتفکیک 

 .میکنیمهای جدید بررسی مکاتب و دیدگاهمیان 

 تحقیق پیشینة

محققان و پژوهندگان از دورترین ایام تا  ،های ادبیاهمیت باالی لفظ و معنا در آفرینش موجببه

ها و ارتباط یا عدم ارتباط آن زیانگبحثروزگار ما در خصوص منزلت هرکدام از این دو اصطالح 

یم. در اهای آن اشاره کردهند که در متن مقاله به نمونهاو تدوین کرده فیتألبا همدیگر آثار زیادی 

های موجود در معاصر نیز با همان رویکرد کتب و مقاالت چندی از سر مرتفع ساختن دغدغه دورۀ

را  از معنا تا صورتاز: مهدی محبتی کتاب  اندعبارتها ترین آنست که مهما این زمینه نوشته شده

ها، ها، جریانها، نظریهها، زمینهبندی و تحلیل ریشهدر دو جلد با نگرشی به طبقه 1388ل در سا

لفظ و معنا در ساختار  رابطۀ» . مقالۀاست درآوردهتحریر  ها و آثار مهم به رشتۀها، اندیشهرویکرد

ابوالفضل  ۀلیوسبه 17، شماره 1396، پاییز و زمستان کتاب قیم در مجلۀ« نظم آهنگ قرآن کریم

، سال 1390، تابستان شناسینقد ادبی و سبکهای پژوهش شده است. در مجلۀمنش نوشته خوش

های ارزشمندی شاهد بحث ،مریم محمودی فیتأل «لفظ و معنا در شعر فارسی» در مقالۀ 4 اول شمارۀ

در این زمینه هستیم. حسن بساک نیز که اعتقاد دارد لفظ و معنا در آثار ادبی ارتباط ناگسستنی و 



خاکپور /در سبک هندی« لفظ و معنا » ژوهشی: نگرشی به مقولۀ پ-مقاله علمی 93  

 

 

 3 هایادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد شماره در مجلۀ 1383ند، در سال ارزش برابر دار

 پردازد.ه اثبات این عقیده خود میب «لفظ و معنا را به تیغ از یکدگر نتوان برید» ، مقالۀ4 و

 نگاه ادبا و علمای بالغت به لفظ و معنا

دانند و ای از قدما که بیشتر از اهل ادب و بالغت بودند در این مجادله برتری را از آن لفظ میعدّه

جاحظ با این بیان، انکار . «انما المعانی مطروحه فی الطریق»گویند: از باب مذموم بودن معانی می

داند رساند تا جایی که خاصّه و عامّه را در علم به معانی مشترک میمعنی را تا آخرین حدّ خود می

معانی در این طریق اساس و متن کار نیست بلکه برکنار و حاشیه است. »کند: و چنین استدالل می

نها در استوار فهمند و موقعیت شعر تها معانی کالم را میاین ۀعجمی و عربی، شهری و بیابانی، هم

شعر نوعی صنعت و هنر و  خالصه کردن وزن و انتخاب لفظ و اخراج کالم است به روش مناسب.

بر ارزش و اصالت  دیتأکخلدون نیز در انکار معانی و ابن. (321: 1368)جرجانی، « آمیزی استنگر

در زبان جاری  آنچهدارد: اندیشد و ضمن اعتقاد به ملکه بودن زبان اظهار میلفظ همانند جاحظ می

تواند بوده باشد می یهرکسشود تنها الفاظ است نه معانی؛ از سوی دیگر معانی در ذهن و ضمیر می

ها نیازی به آموختن صناعتی در ترکیب آن کهآن یابد بیو هر فردی با کمی اندیشیدن آن را درمی

یابد نه از راه الفاظ انجام می ۀلیوسبهتنها باید دانست که صناعت سخن خواه نظم یا نثر »داشته باشد. 

: 2ج 1337خلدون، )ابن« باشدمعانی، بلکه معانی تابع الفاظ است و اساس این صنعت فقط الفاظ می

داند آن را به لحاظ علم و اطالع عبدالقاهر جرجانی نیز که مزیّت را به نوعی از آن صورت می. (122

شمارد، بلکه این رجحان را با علم و اطالع به مواضع محقق نمیبه تعبیرهای مختلف و وجوه کالم 

او با رعایت تمامی جوانب احتیاط،  دیگرعبارتبه ؛دهدتعابیر گوناگون و اشکال کالم ارتباط می

اجزای کالم باید مطالب  فیتأل ۀبرخالف طرفداران لفظ و یا معنی بر این باور است که در هندس

ابوهالل عسگری نیز همانند  داد. 1بهتر و زیباتری را انتخاب کرد و آن را در قالب نیکوتر عرضه

جودت و صفای لفظ، خوبی و روشنی و تازگی و روانی آن را با سبک و ترکیب  کهنیاجرجانی ضمن 

داند، امّا جانب را منظور اصلی نمیپسندد و ایراد معانی اعوجاج می هرگونهپسندیده و دور بودن از 

را بر فضل و تقدم یکی  یزمانهمو اصالت توأمانی و  گذاردیفرونماعتدال و احتیاط را در این ماجرا 

قهراً در معانی که از آن کراهت داری و الفاظی که با کراهت » گوید:دهد. او میاز آن دو ترجیح می

ای که معنایش سخیف باشد و غرابت داشته باشد، نتیجه شود، سودی نیست. الفاظ نیکوییآورده می
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از نیکو آوردن لفظ رسیدن  مقصود نخواهد داد مگر زمانی که لفظ نیکو و معنی روشن و معلوم باشد.

: 1372)عسگری،  «کند، مانند ارواح در ابدانالی کالم حلول میبه معنی است و برای همین، معانی البه

 فیتألآن در قالب نیک و پسندیده با حسن  ۀاو ارزش واقعی معنا را در تعبی بینیمپس می .(141 – 157

در میان عرب و عجم و  پاافتادهشیپداند و صرف معنا در نگاه او جز چیزی مبتذل و و ترکیب نیکو می

 نیست. نانیصحرانشاهل قرا و 

 زبانیفارسلفظ و معنا از دیدگاه شعرا و نویسندگان 

به دلیل باال بودن تعداد  زبانیفارسبررسی و تحلیل جایگاه لفظ و معنا در نزد شعرا و نویسندگان 

جوانب  ۀمقدور نیست و پرداختن به هم یراحتبهآنان و نیز به سبب تنوّع و تعدد آثار در این مجال 

تنگناها در حدّ وسع این نوشتار به  ۀطلبد. با وجود همآن فرصت بیشتر و پژوهشی مستقل می

دهد شعرا و شود. شواهد فراوانی نشان میمی هایی از آرای بزرگان نظم و نثر فارسی اشارهگوشه

نویسندگان نیز مانند علمای بالغت بیشتر از معنا به اتقان، استحسان و متانت لفظ نظر دارند اما مانند 

برای بزرگان ادب  آنچه دیگرعبارتبه ؛کنندرا انکار نمیها هرگز معنا ساختارگرایان و فرمالیست

های ادبی از رودکی تا نیما و شاگردان او اهمیّت دارد، این است که اثر ادبی دوره ۀفارسی در هم

اول ادبی بودن خود را به اثبات برساند و بعد از آراسته شدن به کارکردهای هنری به  ۀباید در درج

 ا و محتوا مزیّن شده باشد.اهداف دیگری مانند معن

دیگر بزرگان ادب  کهییازآنجامشرب، و نویسندگان صوفی مسلکعارفشاعران  یاستثنابه

های ادبی در آفرینش ناچاربهدانستند، های خویش میفارسی تمام اعتبار خود را در قبال خالقیّت

حاسدان و  زبانزخمخود جدّ بلیغ و سعی وافر داشتند. از سوی دیگر مصونیّت در برابر طعن و 

ترین آثار خویش ها از صافی خالقیت و نبوغ خود بهترین و پالودهکرد که آنبدخواهان ایجاب می

داشته باشیم، خواهیم های ادب فارسی ها و شکوائیهها، فخریّهرا عرضه نمایند. اگر تاملّی در مدیحه

ها در این عرصه نیز مانند سایر ژانرهای ادبی به مالحت و سالست و عذوبت و متانت اثر دید که آن

اندیشند و در بسیاری از موارد به سبب نادیده گرفته شدن فضل و هنرشان زبان به شکوه و خود می

 گشایند.اعتراض می

توان جزء طرفداران اصالت صورت و ساختار نی را میهای فراوان منوچهری دامغابه استناد نمونه

تکلّفی، مالحت و حسن، متانت، عذوبت و ترنم و در کنار آن در شعر دانست؛ زیرا او بدیع بودن، بی
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داند. در ابیات زیر که در مدح حکیم معنا را باالترین شاخصه یک اثر ادبی به کمال رسیده می

 وان دیدگاه او را در خصوص شعر مالحظه کرد:تمی وضوحبهعنصری ساخته شده است، 

 هم بدیع تکلفیبشعر او چون طبع او هم 

 نعمت فردوس یک لفظ متینش را ثمر

 کوثر است الفاظ عذب او و معنی سلسبیل

 

 مالحت هم حسنهم با طبع او چون شعر او 

 آورده یک بیت مدیحش را ثمنگنج باد

 ذوق او انهار خمر و وزنش انهار لبن

: 1347منوچهری، )                               

73-72) 

 

تمام، هنر  سنجینکتهکند با نقادی و منوچهری در شکایتی که از حسودان و دشمنان خود می

 کشد:خود را به رخ حریفان می

باشیم، کند، دقتی داشته المعالی برای شاعر بیان میاگر در وظایف و آداب و رسومی که عنصر

شعر از نگاه شاعران بهتر برای ما جلوه  ۀمقام واالی چگونه گفتن و اندیشیدن به تمامی عناصر سازند

نماید. او سهل و ممتنع بودن سخن، پرهیز از غموض و ابهام، کاربرد قوافی معروف، عدم استفاده می

عات، گزینش الفاظ آبدار، از اوزان سنگین، مالحت ظاهر کالم، استفاده از زبان استعاری و زیور صنا

المعانی، عنصر) «کندمعانی ظریف و پرهیز از کاربرد مضامین دیگران را توصیه می یریکارگبه

دهد تعبیری که نظامی عروضی از ماهیّت شعر و صالحیّت شاعر دارد، نشان می .(189-190: 1395

رسانگی مقصود از امتیاز که در شعر فارسی صورت و فرم زیبا و پیراسته در تحریک عواطف و 

اما شاعر به این درجه نرسد اال که در عنفوان شباب و در روزگار جوانی »ای برخوردار است. ویژه

پیش چشم کند و پیوسته  متأخرانهزار کلمه از آثار و ده بیست هزار بیت از اشعار متقدمان یاد گیرد

سخن  ،ایشان از مضایق و دقایق شدرونیبآمد و  گیرد که درخواند و یاد همیدواوین استادان همی

 ماء معین و شعر تو ماء حمیم شعر من

شعر تو شعرست، لیکن باطنش پر عیب و 

 عار

 ندانی، هرکسی داند که توگر تو ای نادان 

 ماء معین کس خورد ماء حمیمی چون بود 

 کرم بسیاری بود در باطن درّ ثمین

 نینشهمنیستی با من به گاه شعر گفتن 

 (79 – 81: 1347)منوچهری،                        
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شعر بر صحیفه وجود تا طرق و انواع شعر در طبع او مرتسم شود و عیب و هنر  بر چه وجه بوده است

 .(36 :1334می عروضی، )نظا «او منتقش گردد

شعر، چگونگی  ۀشناسی خود به هندسشاید بتوان گفت نظامی گنجوی و خاقانی در مبانی جمال

بیش از دیگران توجه دارند و به همین دلیل  ،شعریت شعر یطورکلبهاجزای کالم و  فیتألتلفیق و 

شود. نظامی گنجوی با معرفتی که از شعر شعر مبتذل در آثار آن دو بسیار کمتر از دیگران دیده می

از دیگران تر از انبیا و باالتر و فنون و نکات باریک آن دارد، شعرا را در صف کبریایی یک پایه پایین

او از  ۀواسطبهاو بنیان نهاده شده است و شاعری  ۀلیوسبهشعر  ۀنظامی چون صومع زعمبهداند. می

کند و او را به سلطنت ملک معانی نشین میمصطبه آزاد شده است، عاقبت شعر وی را سدره

اندیشد شعر میگوید، باز به های شبانه دل سخن میرساند. نظامی حتی در جاهایی که از خلوتمی

 گوید:و از مقام و جاللت رفیع شعر خود سخن می

 شده شکرافشانشعر نظامی 

 

 شدهخوان ورد غزاالن غزل 

              (66: 1342 ،یگنجو ینظام) 

های فرمالیستی بوده است؛ ترین شخصیّتتوان گفت که خاقانی در عصر خود یکی از بزرگمی

های جدید در ضمن هنرنمایی و اوج ارتفاعات هنری خویش فرمالیسم برخالفبا این تفاوت که او 

اشعار او چون موعظه، تحقیق و زهد،  یجایجابه محتوا نیز توجه دارد. ارتفاع هنری خاقانی در 

مغانه، حبسیّات و مراثی دیدنی  اتیّادب ها، شکوائیه، هجو، وصف،مدیحه، کعبه ستایی، خراسانیّه

های متفاوت و بـا هندسه ویژه ی او بـر اساس موضوع و نیـز نوع ادبی به گونهاما این خیز هنر ؛است

دهد و همواره نماید. اگر وی در خالل اشعار خود از حاسدان و زادگاه خویش شکوه سر میجلوه می

گیرد. پردازد، از غایت وقوف او به نبوغ و عظمت اشعار خویش سرچشمه میبه مباهات خویشتن می

خویش بپردازد و از پادشاه به دلیل استرداد ملکی که به  حالحسبی اگر بخواهد به بیان خاقانی حتّ

شعر خود  زیانگرتیحاو داده است، شکوه نماید، باز از هنرنمایی و نیز آگاه ساختن پادشاه به شکوه 

 کند:پرهیز نمی

                           یک از لفظ منشاه تاج یک دو کشور داشت ل

  داد و من جـان دادمش یعنی سخنشه مرا نان 

   نظم و نثرم چون قلم گیرم به دست مقتدای 

 

 جدار هشت کشور شد به تاجی کز ثناستتا 

 نان او تخمی است فانی جان من گنج بقاست

 خود قلم گوید کرا این دست باشد مقتداست

 (88-87، 1382 )خاقانی،
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شکل و صورت اهمیت باالیی دارد اما هرگز از هماهنگی و تناسب آن  هرچنددر شعر و نثر معاصر 

بیت، کل شعر را واحد آن  یجابهگذشته  برخالفدر شعر جدید که  ژهیوبهشود. با معانی غفلت نمی

واژگان، تصاویر، ترکیبات، عاطفه، تخیّل، آهنگ و زبان با هم  ۀدانند و مطابق این دیدگاه باید هممی

که در شعر معاصر  یدیتأک تا مفهوم و محتوای هماهنگ با آن به وجود آید. پیوند ناگسستنی داشته باشد

شود دقیقًا به همان معناست و محتوا بعد از آراسته بر فرم درونی، ساختار منسجم و یا بافت ارگانیک می

آید. در امر ساختمان یک قطعه شعر، نیما ه چنین اصول و موازینی از مجموع آن به دست میشدن شعر ب

دارد که اگر خوانندۀ نظرات او خالی  دیتأکدر این خصوص  یقدربهدهد. او به شکل اثر اهمیت بسیار می

را یک هایی از آثارش ندیده باشد، ممکن است در نظر اول او ذهن از سوابق کارش باشد و نمونه

تصور کند؛ اما چنین  ستیفرمالفرنگیان  اصطالحبهیا  گراصورتپرست و شیفتۀ اندام و قالب و شکل

او در خصوص مسئلۀ شکل و صورت اثر هنری، به خاطر توجه بسیار الزمی است که  دیتأکنیست. تمام 

 (.286: 1369)اخوان ثالث،  ماده و هماهنگی شکل و محتوا داردبه امر 

 ا در ادبیات صوفیانهلفظ و معن

ها های صوفیّه بر محور معنا و معناگرایی قرار دارد و اهداف و منویات آنچون بنیاد تعالیم و آموزه

های خود اصالت را از آن مسلم باید در آرا و نظریه طوربهچرخد، جویی میبر مدار معنی و حقیقت

دیوار  2حرف را خار»بلندی مقام معنا  معنی معتقد بدانند. بر همین اساس، آنان در نکوهش لفظ و

زیبا و محکم بوده  هرچندتواند در زیر پوشش لفظ دانند. با این بیان معنی هرگز نمیبیش نمی« رزانی

سازد. همچنین اگر از خود را ظاهر می« عین از پرده نور 3رخ حور» همانندباشد، پوشیده بماند و 

« درّ معنی» الفاظحروف و  ۀالی اشارت و پرداز البه دیبا شودینمگفتن عبارت عبرتی برای فرد عاید 

 مند شد:را گزید و از آن بهره

  در گردن اشارت معنی گزید باید  از گفتن عبارت گر عبرتی نگیری   

 (       875: تایب ،یغزنو ییسنا)

 یالالبهکند از گیرد و به خواننده توصیه میعطار نیز همچون سنایی جانب معنا را می

 و صورت آراسته و پرداخته به آن رازی بیندیشد که به رمز گفته شده است: یپردازعبارت
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 بـه اشارتی بسفتیم و شدیم صد درّ

 گـر دانایی بـه لفظ منگر، بندیش

 

 صد گل به عبارتی برفتیم و شدیم 

 آن را که ما به رمز گفتیم و شدیم

 (341: 1389 )عطار،                                  

 مباحث ازای دارد و نگاه او به این مفاهیم مانند بسیاری نگرش ویژه معناموالنا به موضوع لفظ و 

گیرد. نوع برخورد او با این بحث سنّتی با آرای می نشئت یاتیالههای دینی و نظام دیگر، از آموزه

های روسی های فرمالیسمخلدون و حتی با دیدگاهجرجانی ابن عبدالقادر جاحظ، ابوهالل عسگری،

ها فاصله دارد. تلقی او از معنا آن چیزی است که با اصالت و مکاتب جدید ادبی غربی فرسنگ

حرف عبدالقادر »تجارب روحانی و عوالم معرفتی او پیوند ناگسستنی دارد. اگر در نظر موالنا 

چه ژ معنی راست امکان تحقق ندارد هرروسی مالک باشد در حرف کگرایان جرجانی و صورت

 «.شویمتر میچه راست شود به معنی نزدیکشویم و هرحرف ما کژتر باشد، از معنی دورتر می

مثنوی که ما در برابر چگونه گفتن با چه  ژهیوبه( در بخشی از بوطیقای موالنا 73: 1ج  1387موالنا، )

بیشتری برخوردار است. طبیعی است کسی که به  ۀلفظ از صبغ بر یمعنگفتن روبرو هستیم، ترجیح 

کارها در میان قوم و والیت  5ترینگجوید و آن را ننهای معرفتی از شعر بیزاری میسبب دغدغه

، حرف و صوت را در هیقاف توابع و عناصر صوری شعر چون وزن، ردیف، یتمام داند،خویش می

 برابر معنی نارسا و ناتوان دانسته باشد:

 لفظ در معنی همیشه نـارسـان                

 

 لسازان پیمبـر گفت قـد کل  

 (342: 1371 موالنا،) 

داند را عالم باال می« جوی اصلی معنا» نگردگاه که از روزن عرفان به مقولۀ لفظ و معنا میموالنا آن

گنجایش آن  تیظرفاست، « جهان حس و رنگ»که در جویبارۀ تنگ و باریک لفظ مادی که از سنخ 

در قالب محدود لفظ  -ذاتاً وسعت ویژه دارد  -شود که ما معنا را کهسبب می نیست، اما ضرورت تعلیم

 بیندازیم:

 ناطقه سوی دهان تعلیم راست

 تکرارهابانگ و بیرود بیمی

 ای خدا جان را تو بنما آن مقام

 

 ورنه خود آن نطق را جویی جداست 

 تحتها االنهار تا گلزارها

 روید کالم حرف میکاندرو بی

     (152: 1371 موالنا،)
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جوشد منش خون چو می»گوید ای دارد و اگر میموالنا به حکمت نهان در درون شعر اعتقاد ویژه

قطعاً بر مبنای همین اعتقاد « 7دمدمیمن کجا شعر از کجا لیکن به من در» ای و« 6دهممیاز شعر رنگی 

گوید. به همین دلیل او از ابعاد صوری و لفظی شعر های دینی سخن میو آموزه اتیاله ۀمنبعث از حوز

 دهد:می های سازندگی و خلق و ابداع ارتباط دارد، شکوه سرکه با شعور و خودآگاهی و جنبه

 بس که مرا دام شعر از دغلی بند کرد          

 

 گلستانتا که ز دستم شکار جست سوی  

 (265 :4 ج 1353 موالنا،) 

های ناب ای برخوردار است امّا در آن لحظهنظام اندیشه صوفیه معنی از اصالت ویژه درکه با این

و جوشش و غلیان موجب شود که  صوفیانه این معادله ممکن است به هم خورده باشد و حال و شور

در » صوفیه از طریق معانی، موفق به تألیف و ترکیب بهترین کالم در قالب زیباترین الفاظ شده باشند.

 کهیدرحالانتخاب لفظ  یسوبهیعنی صداها( است ) یقیموس، حرکت از سوی یشناسجمالاین قلمرو 

لفظ هرچه خواهد گو باش. امّا حقیقت  معروف میان مردم آن است که در تصوّف اصل معنی است و

و معانی تابع این موسیقی  است( یعنی کلمات) یقیموسهای ناب صوفی، اصالت با این است که در لحظه

همین محقق در جای دیگر از دیالکتیک زبان و تجربه سخن  (.428: 1385اند )شفیعی کدکنی، و الفاظ

 نائلهای روحانی زبان، صوفی را به اکتساب تجربهها و ابعاد گوید؛ بدین معنا گاهی ساحتمی

تر زبان سوق گرداند و گاهی هم سیر در عوالم معرفتی، عارف را به کاربردهای زیبا و نوآیینمی

مستقیمی دارد با اوج و حضیض زبان عارف. عارفی  ۀعرفانی رابط ۀاوج و حضیض تجرب» .8دهدمی

حاالت او مبتذل و نازل باشد. حال  ۀباشد و روی دیگر سکتوان یافت که دارای حاالت متعالی نمی

توان ( با این اعتقاد می355: 1392شفیعی کدکنی،) «.عالی در قال یا صورت نازل امکان تحقق ندارد

 9های مختلف با تکامل و انحطاط زبان صوفی پیوند ناگسستنیگفت تکامل و انحطاط تصوف در دوره

 .دارد

 و معنامکاتب ادبی جدید و لفظ 

 ۀمانند بسیاری از موضوعات اساسی دیگر در گستر« لفظ و معنا» رامونیپاشاره شد بحث در  کهچنان

 طوربهبسیار طوالنی دارد و اگر همین مبحث و دیگر مباحث مشابه  ۀادبیّات و بالغت اسالمی و ایرانی سابق

نقد ادبی و  ۀایرانیان در بسیاری از مسائل پیچید ژهیوبهتردید مسلمانان شد، بیو علمی دنبال می یجد

شدند. پیش از به وجود آمدن از سهم باالتری در میان مکاتب ادبی جهان برخوردار می یشناسسبک
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و صورت خام بسیاری از آرای مربوط  هیاولجوامع اسالمی طرح  در های فکری و ادبی جدید غربی،نحله

های ها و دیدگاهشود؛ مثالً سلسله بحث... دیده میزبان تصویری و شعر، ۀمادّ ،لیتأوبه فرم و ساختار، 

های و در حوزه هند 10 ۀقارشبهزندیّه در  ۀای که در پایان عصر صفوی و دورظریف و ژرف و سنجیده

آن را  ۀافتیتوسعهصورت متکامل، کاربردی، علمی و  امروز و نقد ادبی مطرح بوده است، یشناختسبک

 بینیم.در قالب مکاتب جدید در جهان غرب می

های اسالمی در اروپای قرن اختالف بر سر اصالت لفظ و معنا یعنی همان جدال سنتی در سرزمین

داری مطرح بوده است و دو مکتب ماده یا مضمون و مکتب صورت یا قالب از دامنه طوربهنوزدهم نیز 

بحث بر سر این بود که آیا در یک اثر ادبی  اجماالًدرون همان مجادالت و اختالفات به وجود آمد. 

ترین ویژگی آثار ادبی است و یا ارزش و اعتبار را از آن ماده )محتوا( بدانیم یا صورت و قالب، بنیادی

هگل برای توجیه  ازجملهماده و معنا  طرفداران و مضمون هر دو از مقام یکسانی برخوردار هستند؟ صورت

، تجسم موجودات و نیبر آسمانگرایی، پرواز دادن انسان به اخالق دیدگاه خود به لذّت بخشی،

اصالت ماده معتقد  هرگونهبا انکار  گرایانی نظیر بارتکردند و صورتبرانگیختن حسّ دینی استناد می

هایی که های زیبا یا داربستبودند که مضامین فقط در حکم اهرمی هستند برای بلند کردن صورت

 .(89–95: 1358کروچه، ) های زیبا را از آن بیاویزندصورت

ای نیز ضمن اعتقاد به تمییز مضمون و قالب در آثار هنری از در مقابل این دو آرای متضاد عده

پنداشتند؛ زیرا شرط ارتقای آثار کار بیهوده می ییتنهابهاز آن دو را  هرکدامهمدیگر، معتبر دانستن 

ها با هم و وحدت زنده و محسوس ادبی را به مدارج هنری فقط در گرو ارتباط الینفک آن

مضمون یا قالب معرفی کردن ارزش مخصوصی ندارد، چیزی که هرگز  انعنوبههنر را » دانستند.می

شود شود و قالب با مضمون پر مینباید فراموش شود این است که مضمون در قالب ریخته می

 «و تصویری است که احساس شده است احساس، احساسی است که تصویر پذیرفته دیگرعبارتبه

 .(94همان: )

ای دارند، آن تقابل ها توجّه ویژهادبی و هنر سازه آثار 11روسی نیز که بر استقالل گرایانصورت

معنا و حتی غلط اثر و بیکنند و چنین اصلی را بیلفظ و معنا یا شکل و محتوا را از بنیاد انکار می ۀدیرین

اعتقاد دارند، برای یک اثر ادبی و هنری هویّت و اصالتی جز صورت و فرم و  مصرانه طوربهپندارند و می

در ادبیات خالق، اصالً چیزی به نام محتوا و صورت وجود ندارد. محتوا » توان تصّور کرد.شکل نمی

آید. به زبان ساده بگوییم محتوا دارای وجود مستقلی می وجود بههمان چیزی است که از طریق صورت 
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ا در برابر صورت قرار گیرد یا از ترکیب آن محتوا و صورت اثر ادبی به وجود آید، صورت است نیست ت

 .(73: 1391شفیعی کدکنی، )« و صورت است و صورت

 سبک هندی و لفظ و معنا

شناسی با های مهم نقد ادبی و سبککه قبالً اشاره شد در دورۀ رواج سبک هندی یکی از حوزهچنان

جدی  طوربهدر ایران این نوع مباحث  کهدرحالیهند به وجود آمد  قارهشبهوسعت و دقت باالیی در 

ها و کتب بالغی فراوانی ها، دیوانها، فرهنگطرح نکات فنی و دقایق نقد ادبی در تذکره واکاوی نشد.

ادبا و ناقدان هندی نوشته شده است، دال بر این ادعاست. آثار این دوره پر از  لهیوسبهکه در آن حوزه 

ضرورت  برحسباصطالحات جدیدی است که به هنگام مباحثه در دقایق و ظرایف اشعار سبک هندی 

توان آن را صورت خام و اولیۀ بسیاری از مباحث نقد ادبی و از خامۀ اساتید فن تراویده است و می

در مکاتب ادبی جدید دانست. معنی و یعنی، لفظ و معنی، ابتذال بیکار، مدعا مثل، تراش شناسی سبک

های عروضی، آشنازدایی و ، شعر دولخت، سکتهتیاولودادگی، طرف وقوع، زمین شعر، راه لزوم، 

مصطلحات رایج در آثار این دوره  ازجملهبسیاری از اصطالحات بالغی و دستوری و کالمی و فلسفی 

ترین مباحثی بود که در داوری بیشتری دارد. لفظ و معنی یکی از مهم تأمله در نوع خود نیاز به است ک

 اشعار این دوره با دقت نظر باالیی مورد توجه قرار گرفته است.

، یکی از ادبای معروف این روزگار که در انتقاد از اشعار عرفی کارنامهمنیر الهوری صاحب کتاب 

های لفظی و معنوی آنان زاللی خوانساری و ظهوری ترشیزی به نقایص و سستیشیرازی، طالب املی، 

دهد. او از حضور خود سنجی خود را در نقد شعر به تمام و کمال نشان میکند، دقت نظر و نکتهاشاره می

تراشی و هنرنمایی و آفرینی و لفظای از ناقدان متعصب، مضمونکند که در آن عدهدر مجلسی یاد می

پیشین را در برابر آنان فقیر و حقیر  ستودند و سرایندگان نامدارمی العادهبندی شاعران مذکور را فوقالخی

های دور از کار انصافی خیالدالن از روی بیدار انصافم دیدم که آن آهنینمن که آیینه»شمردند. می

. چون بدنماستۀ خیاالت خود بودن انگیزند، گفتم: انصاف ضمیران! رو از آیینۀ انصاف تافتن و شیفتمی

ایشان خواستم برخی  رغمبهآن بدطینتان گفتار مرا شنیدند حرف من خاکسار را بر زمین انداختند. من هم 

تا همه به چشم انصاف نگاه  اند، جمع ساختهگفتار را که ننگ دودمان سخناز زادهای طبع آن چار تازه

منیر در نقد بیت  .(7-6: 1977)منیر الهوری،  «تابدفروغ معنی نمییک کنند و دریابند که از ناصیۀ هیچ

 گوید:ذیل از عرفی چنین می
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 رخ و روز شود مستقبلشب شود نیم     پرداز جهان رخت کشد چون به حملچهره

پرداز صور معانی نگار آن چهرهاین بیت که لفظش را با معنی نقش درست ننشسته، از کلک فیض»

تر از چهرۀ ناشناس که به آب و رنگ عبارت خورسندند آن را رنگینپرستان معنیصورت نگارش یافته.

پذیرد، زیرا رخ شدن شب و مستقبل شدن روز به هیچ صورت درستی نمی اما معنی آن ؛دانندنگاران می

معنی و صورت بندد. پس بدین صورت نقشی است بیافروز حمل است صورت نمیتا خورشید چهره

 .(7-8: 1997)منیر الهوری،  «آرایان سخن پوشیده نیستمعنی بر چهرهاین 

چین خرمن گوید خوشهاما بعد می»گوید: می سراج منیرخان آرزو در مقدمۀ کتاب الدین علیسراج

ای است مسمی به سراج منیر مشتمل الدین علی آرزو تخلص که این رسالهگر این فن سراجسخن و دریوزه

نموده و حل ابیاتی که  متأخربر اجوبۀ اعتراضات موالنا ابوالبرکات منیر الهوری که بر بعضی از شعرای 

شناسان متوقع تصور فرموده، و چون راقم در این باب خالی از تعصب و اعتناف است از حق یمعنیبآن را 

 (.33: 1977)خان آرزو،  «انصاف

د طرح این مباحث فنی در جامعه ادبی آن روزگار یکی از دالیل اصلی توجه سرایندگان عصر تردیبی

مقولۀ لفظ و معنا در شعر بوده است. از  ازجملهشناختی صفوی به اصطالحات نقد ادبی، بالغی و سبک

ارب های ناب زندگی و تجگسست ارتباط آن از لحظه موجببهسوی دیگر در اغلب موارد شعر این دوره 

های بدیع یعنی قدرت و هنر شاعری و پرداختن مضمون یعیرطبیغشخصی و ضمیر ناخودآگاه، به منشأ 

 آید.و دیگر مسائل ادبی فراوان به میان می یرگذاریتأثسخن از هویت شعر، شاعر،  رونیازاتکیه دارد. 

بسیاری از موضوعات نقد مانند « معنا»و « لفظ»( در شعر سرایندگان سبک هندی 124: 1385فتوحی، )

چنان با بسامد باال . پرداختن به مقولۀ لفظ و معنا آناست شدههای فراوان مایۀ خلق مضمونادبی دست

توان آن را یکی از موتیوهای سبک هندی است که می مورد توجه شعرا و ناقدان سبک هندی قرار گرفته

اند به لحاظ اشتراک در وزن ساخته« معنا» و« لفظ»هایی که شاعران سبک هندی از طریق نامید. مضمون

شود که تصور امکان انتحال و سرقت ادبی ابیات، واژگان، مفهوم و نزدیکی اسلوب موجب می و قافیه،

 شاعران از یکدیگر در ذهن خواننده تقویت شود:

 رمم از هرکه باشد آشنای من کلیممی

 

  استآشنای معنی بکرم که آن بیگانه  

                                              (10-130: 1369 م،یکل)

 امفارغم از آشنایان تا به دست آورده

 

  رابیگانه  یمعن ودامن لفظ غریب  

 (5-224: 1375 صائب،)
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توان به یکی از می« معنا»و « لفظ»از تناقض آرای سرایندگان سبک هندی در برخورد با مقولۀ 

بنابراین به اقتضای مضمون آنان گاهی  ؛برد یپپردازی مهم شعر آنان یعنی مضمونمشترکات و مختصات 

سخن « معنی»بر « لفظ»و زمانی از ترجیح « لفظ»بر « معنی»و گاهی از برتری « معنا»و « لفظ»از اتحاد 

 گویند:می

 پژوهان را شگفت آیدحزین از دفترم حکمت

 بریدیم پیوند لفظ آشنایان

 

 معنی بسته دیوانم و طلسم اتحاد لفظ 

 کشیدیم سر در گریبان معنی

 (82-3 و 5 640: 1350 ،یجیاله نیحز)

شعری خلق مضامین باریک و غریب هدف اصلی سرایش شعر  دربنابراین واضح است که اگر 

عاع خود قرار الشی و نگرش فکری شاعر را نیز تحتنیبجهانتواند حتّی بوده باشد، این هدف می

 پربسامدهای متناقضِ در لفظ و معنی بیدل را نیز با دیدگاه ژهیوبهدهد. اگر در موضوعات مختلف 

 است: ینیآفرمضمونو تبعات قهری  راتیتأثبینیم، ناشی از می

 گوید:نظیری در همین موضوع می

 حقایقها، دل چشمه لب ساقی روان

 

 صادقلفظ آفتاب روشن معنیش صبح       

 (1-390: 1389 ،یرینظ) 

  بگرفت نظیری صنعت الفاظ دلم از

               

  آر من به بیانی ساده پرهنری از دم          

 (9-282: همان)

 لفظ و معنا در کالم صائب

 فکر معنی چند، پاس لفظ باید داشتن

      

 ستیپرشیشه تا در جلوه باشد رنگ بر روی  

 (447: 1392 دل،یب) 

 ز قیـد لفظ بـرآ معنی مجـرد باش 

         

 گـذردمـی است نشئۀ دمی کـز ایـاغ می  

   ( 571 :همان) 

 شودمعنی به غیـر لفظ مصوّر نمی

               

 نقـابافتـاده است کـار دل و دیـده بـا   

 (264: همان) 
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دستوری و...در شعر صائب دیده هایی که به لحاظ بالغی و ها و کاستیاز برخی نارسایی نظرصرف

اسلوب هندی در هر دو  هایترین شاعر سبک هندی و از قلّهبلیغترین و تردید او، فصیح بدون شود،می

 رود.ایرانی در کنار سایر نوابغ شعر فارسی به شمار می ۀبلندآواز انیسراسخنایرانی و هندی و از  ۀشاخ

ها و ای از آرمانو انعکاس پاره لیّتخ موضوع، عاطفه، وحدت دیوان صائب گاهی از طریق انسجام، در

تواند منزلت رسیم که برای همیشه میدرخشانی می اتیغزلو  هاتیبتک آالم مشترک انسانی به فرازها،

اسلوب سبک  اساس برادب فارسی محفوظ بدارد. با این وصف بخش عظیمی از اشعار او  ۀاو را در پهن

ساخته شده است و اگر شاعر در سرودن شعر  زیانگاعجابغریب و  یهایپردازمضمونهندی از طریق 

 شدیم:به چنین معیاری وفادار نبود، امروزه ما هرگز با حجم باالی دیوان اشعار او مواجه نمی

 توان سخن از زلف یار گفتمی عمرکی

 

  استدر بند آن مباش که مضمون نمانده  

  (2 -1981 :1375 ،12صائب)

، استعارات و تشبیهات دهیتندرهماسلوب معادله یا پیوند تناظری، سلسله ارتباطات پیچیده و 

مهمی هستند که صائب را در خلق  یهاهیمادستغریب و دور از ذهن، تلمیحات و موتیوها ابزار و 

یک موتیو پربسامد  عنوانبهخود « لفظ و معنا»صائب  هایپردازیمضمونکند. در مضامین یاری می

در شعر سبک  آفرینیمضموننماید و اگر کسی به منزلت واالی های گوناگون جلوه میبه صورت

پیدا  یاکنندهقانعای دلیل قاطع و نتواند برای چنین مسئله یراحتبههندی وقوف نداشته باشد، شاید 

 کند.

 ۀما صائب را دربار شودفکری منظّم موجب می ۀنبود یک منظوم آفرینیمضمونگذشته از 

بسیار مهم و بنیادی که  ۀموضوع واحدی مانند لفظ و معنا با آرای متناقض و با تنوّع بسیار ببینیم. نکت

از شاعران  کیچیهز رهگذر آشنایی با عرفان ابن عربی، نیمه و اونصف صورتبهآن هم جز بیدل، 

 هرچندمنظومه فکری مستقل دست یابند.  آن بهپردازی، هندی نتوانستند به دلیل دغدغه مضمون ۀشیو

شود امّا بسامد باالی آن در سبک که آوردن مفاهیم متناقض به نوعی در آثار همه شاعران دیده می

 13.پیوند تنگاتنگی دارد هندی با نظام فکری مشخص

در باال موجب ظهور و تجلی آرای متعدد و متناقض صائب  ادشدهی مهمدرست است که دو عامل 

ها و تاماّلت او که برخاسته آن دو علّت، از دغدغه ۀشود، امّا نباید در حاشیدر موضوع لفظ و معنا می

از نوعی آگاهی و وقوف به حساسیت موضوع است، غافل شویم؛ آن هم در روزگاری که نقد ادبی و 

رد فحص و بحث قرار هند مو ۀقارشبه ۀهای ادبی در حوزتمامی دورهتر از پرفروغ یشناسسبک
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، قدرت یافتن هندوان و تضعیف انگلستان 14 ۀفانه پس از مدّت اندکی به دلیل سلطگیرد. متأسمی

، نقد ادبی و شناختیسبکدانش  ۀمسلمانان این فرصت طالیی از دست رفت و ما نتوانستیم در عرص

 هایی برداشته باشیم.بنیادین، کارآمد و کاربردی گام طوربهبالغت 

های صائب لفظ و معنا مانند سایر موضوعات ادبی موجب به وجود آمدن مضموندیوان در 

حتمی و قطعی حکم داد که  طوربهتوان تنوع و تعدّد آن، هرگز نمی رغمبهمتعددی شده است. امّا 

او برتری و رجحان از آن صورت است یا مادّه و یا هر دو از ارزش یکسانی برخوردار  ۀدر اندیش

شود، در دیگر مباحث هستند. تزلزل و تناقض زیادی که در نگرش صائب در این حوزه دیده می

شود. اینک و نقد ادبی چنین ناپایداری و آشفتگی مشاهده نمی شناسیسبکمربوط به علوم بالغی و 

لفظ و معنا را با تفضیل بیشتری پی  ۀشاعر به مقول ۀگانسهح و تبیین بهتر مطلب رویکرد برای توضی

 گیریم.می

 تجلی معنی در لباس لفظ-1

کند که اگر از آن سوی این دیدگاه او صائب در اشعار خود چنان از مقام و منزلت لفظ دفاع می

از طرفداران فضیلت و مزیت  متعصبانهو  یجد طوربهغافل بوده باشیم، بعید نیست که بگوییم او 

که لفظ نازک، حسن معنا را دو  کسی اعتقاد داشته باشد یوقت لفظ در پیدایش آثار ادبی بوده است.

گردد و نیـز الفاظ پرداخته و پاکیـزه می پـروازروح فلککند و معنی از طریق لفظ سبکباال می

شود و جز از راه صورت طریق لفظ حاصل میهای مرغ معنی هستند و متانت معنی فقط از بال

 او از منزلت لفظ تردید کرد؟ یدارجانبتوان در توان به غور معنی رسید، دیگر چگونه مینمی

 کندباال میلفظ نازک حسن معنی را دو

                 

باید مـی شیـراز را شیـراز می ۀشیش  

                                                              (8 –71: 1375 صائب،)

 پروازستفلک ،روحسبکمعنی از لفظ 

 

 شهبازستلفظ پرداخته بال و پر این   

                                             (1 – 1468: همان)

 کندمی ییخودنمادر لباس لفظ معنی 

 

 پیدا شدعشق پنهان بود تا مجنون ما   

                                             (5 – 2436: همان)

های تناظری و تداعی اصالت لفظ از طریق پیوند ۀهایی که صائب بر پایاگر در سلسله مضمون

داشته باشیم معنی را امری کامالً اعتباری و ثانوی خواهیم دید که  یتأمّلسازد، تنیده میدرهم
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اسلوب معادله و  اساس برصرفاً در گرو صورت خواهد بود و بس! مثالً در جایی شاعر  بودونبودش

بر پشت گلگون و ظهور معنی ظریف و نازک  یبارویزشیرین  گرفتن قرارتناظری، میان  ۀایجاد رابط

دهد. در جای دیگر های ادبی نشان میاز درون شبرنگ الفاظ، اهمیّت صورت و لفظ را در آفرینش

ناپذیر لفظ و برآمدن معنی روشن از میان الفاظ تیره به تمثیل های محوری و انکاریان ارزشبرای ب

کند. بدین ترتیب پذیری روی روشن آن استناد میصورت تیخاصآن در  ۀآینه و اهمیّت پشت تیر

 گردد:لفظ پرداخته ظهور معنی هرگز ممکن نمی ژهیوبهکه در صورت فقدان لفظ  میابییدرم

  آمـد بــه شبـرنگ الفـاظ معنـیبــر

 

 دیبرآچو شیرین که بر پشت گلگون   

 (5 – 4518: همان)

  در لفظ تیره معنی روشن کنـد ظهـور

 

نیست  ریپذصورتپشت، روی آینه بی  

  (6 – 2049: همان)

فریبنده است که  یاگونهبهدیگر از این قبیل در دیوان صائب  ۀهای باال و شواهد عدیدنمونه

پیدا  نیقی« لفظ و معنا»های او از واژگان آفرینینکردن به سایر مضمون توجّهمخاطب در صورت 

داند. همچنین، استحسان الفاظ رفته و معنا را در متن ادبی دخیل و مؤثر نمی جانببهکند که شاعر می

، فیتألادبی از حسن  کند که در دیدگاه صائب اگر لفظ و صورت آثارمخاطب تردیدی نمی

 شود:شدّت کاسته میی آن بهزیتأثربرانگچیدمان نیکو و واژگان برگزیده دور باشد از ادبیّت و 

   روشن   معنی    تیره           لفظ    در 

 ظهـور      کنـد

  خـانـه نبـاشـدسیـاه لیـلـی مـا بی  

                  (4 – 4504: همان)

  جوهر خود را عیان کندمعنی ز لفظ  

 

 لطیف مکن مو به یک طرف ۀزان چهر  

  (12 –5171: همان) 

 خون است ز رنگینی لفظم دل معنی 

 

  ربـاتـرمـن هوش ۀاز بـاده بـود شیش  

  (9 – 4752: همان)

  گیردمعنی از لفظ متین قدر و بها می 

 

  بـودقیمت آب فزون در گهر بسته   

 (6 – 3567: همان)

 دوری معنی بیگانه از لفظ – 2

دهد که شود، نشان میدیده می« لفظ»بر « معنی»رجحان  ۀمضامین متعددی که در شعر صائب دربار

اگر محتوا  ژهیوبهداند. تر از صورت آن میاو محتوا را در تعیین مراتب و ارزش آثار ادبی مهم
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رنگین، غریب، بیگانه، دور از ذهن، باریک، نازک، پیچیده و پوشیده باشد در برابر آن لفظ و صورت 

 عاریتی نخواهد داشت: وخالخطمغز و ، کف بیچشمتنگجز غبار خط، موی دماغ، صدف  یتیهو

 هرچند که باریک شود لفظ چو معنی            

 

مـن مـوی دماغ است  ۀدر خلوت اندیش 

           (6- 2130: همان)

 لفظ نتواند حجاب معنی روشن شدن

 

شود؟  حائلکی غبار خط میان ما و او  

  (7 – 2670: همان)

  لباس نارسای لفظ، معنی را کجا پوشد؟

 

 کران معنیمغز باشد لفظ و بحر بیکف بی 

  (4 – 6799: همان)

، ینیبجهانها، فقر تناظری، موتیوهای گوناگون، سلسله تداعیکاربرد انواع صور خیال، روابط 

مهمی برای آفریدن انواع  ۀهای طوالنی و تکرار قافیه که محرک و انگیزهای اسمی؛ ردیفردیف

های متنوع صائب شود در خلق مضمونهای باریک و پیچیده و پوشیده در سبک هندی میمضمون

شگرفی دارد؛ وگرنه محال است در موضوع واحدی در  ریتأثا( نیز در این میدان )اصالت لفظ و معن

 روروبهچند غزل و حتّی گاهی درون یک غزل، با آرای متناقضی  ۀبسیار کوتاهی به انداز ۀفاصل

آید و اگر هم بوده باشد بسیار نادر در دیگر ادوار ادبی چنین موردی به دیده نمی کهدرحالیشویم، 

هندی در  ۀشیو ۀو اقتضای نکات فنی ویژ ریتأثبسامد است. از باب نمونه و برای نشان دادن و کم

در مضامینی که اصالت از آن معنی است، به تحلیل ابیات  ژهیوبههای بدیع شعر صائب خلق مضمون

 پردازیم:ذیل می

  ؟نیافت مأوای شد، در آن تنگ دهان لفظ معن

 

او جا نیافت  ۀگل آب شد در غنچ ۀخرد 

  (1 – 1368: همان)

موتیو لفظ و معنا موتیو پربسامد غنچه نقش بسیار مهم و کلیدی دارد و  عالوه بردر بیت فوق 

: غنچه گل را تداعی ازجملههای ظریفی شده است بودن آن در شعر موجب ایجاد سلسله تداعی

بارز غنچه و دهان است و نیز در کند، گل باید دارای خرده باشد، همچنین تنگ بودن ویژگی می

آورند و برای رسیدن غنچه آب ضرورت دارد؛ از ای از دهن تنگ میسنّت ادبی ما غنچه را استعاره

اعتباری سوی دیگر دهان با آب و تنگی نیز دارای تناسب است. افزون بر این، لفظ در ناپایداری و بی

 ی و فـرح بخشی بـه آب تشبیـه شـده است.گل و معنی در پاکی، لطافت، طـراوت آفرین ۀبه خرد
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نابود » و« منفعل شدن» ،«گداختن» یاضمنی و کنـایه طوربه« آب شدن» تیباست کـه در ایـن  یگفتن

 قدری لفظ در برابر معنا نیست:با نازل بودن و بی ارتباطیبکند که را نیز تداعی می« شدن

آید از تنگ لب چون شکّرش تا برون می   شود                گـردد تبسم، لفظ معنی میخنده می

         (3 – 4900: همان)

شود، لفظ نیز در کمال استحسان، استواری و تبسم در حد غایی و نهایی خود به خنده تبدیل می

کلیدی شکّر غافل بود  ۀتواند به معنی نزدیک شود. در این بیت نباید از واژفاخر و نیکو بودن می

اند: های اقماری در پیرامون آن گرد آمدهنکات فنی و روابط پیدا و پنهان بیت همچون هاله ۀزیـرا هم

یابد و با خنده و شکر با خنده، تبسّم، لب و لفظ پیوند دارد و از طریق آن لب در بیت حضور می

کند. همچنین بار شکر به ذهن تداعی می سازد و نیز شکّر تنگ را در معنایتبسم ارتباط برقرار می

از  گذشته به معنی قـرار گرفته است.بـه سبب گشادگی و وسعت مشبه« خنده»لفظ و  بهمشبه« تبسّم»

از تبدیل شدن چیزی محدود  است عبارتشود موجب حیرت و شگفتی می آنچه ادشدهیموارد  ۀهم

 خود سمبل تنگی است. کرانگی از طریق آن چیزی کهمایه به وسعت و بیو کم

مخیله و تصورات آدمی نیز  ۀقودر نگاه صائب الفت و آشنایی لفظ و معنا هرگز حتی در 

لطیف معنا کشیده شده است. همچنین لباس  ۀچهر برگنجد؛ زیرا لفظ ورق و پوششی است که نمی

 تیشفافی و رساند و روشنقامت رعنای معنی نیست و به لطافت و ظرافت آن آسیب می ۀلفظ برازند

. حسن تعلیل، اسلوب معادله و تشبیهات و تصاویری که بردیفرومهای تیرگی و ابهام آن را در پرده

 شگفتی است: ۀآورد مایصائب برای توجیه دیدگاه خود می

 نگردد معنی بیگانه با لفظ آشنـا صائب                             

 

 به افسون رام عاشق آن پری رخسار کی گردد  

 (13 –2835: همان)

 نقش حیران را خبـر از حالت نقّاش نیست

 

 مپـرسمعنـی پـوشیـده را از صـورت دیبـا   

 (4 – 4838: همان)

 کز لفظ گردد معنی بیگانه دور چنانآن

 

 شدمصحرایی  شهر سوادمن ز وحشت در  

  (5 – 5369: همان)

  کندلطف معنی را لباس لفظ رسوا می 

 

است  ترانیعردر تـه پیراهن آن سیمین بدن  

 (4-980: همان)

 لفظ و معنی از همدیگر                یریناپذیجدائ -3
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  رسی باریک شوچون به لفظ و معنی ما می

                

 ـمیاسنبـل بـه روی نـوبهـار افشانـده ۀطرّ 

  (11 –5457: همان)

  بـریـملفظ از ظهور معنی روشن حجاب نیست                        مـا فیض صبحـدم ز شب تـار مـی

 (4-5897)همان:         

 ایای و پـای بـه دامـن کشیـدهدر جلـوه  ت در تو جمع                 تمکین لفظ و شوخی معنی اس

 (3-6927)همان: 

پیوستگی لفظ و معنا با همدیگر و تاثیر یکسان  ۀرا که صائب در زمینها و شواهدی نمونه ۀمجموع

گذارد که دارد جایی برای هیچ گونه تردید و تشکیک باقی نمیها در خلق آثار ادبی، عرضه میآن

ساز ما به اقتضای مضمون، ابایی ندارد که در بحث لفظ و معنا گاهی جانب لفظ را شاعر مضمون

د دیگر نارسایی لفظ را موجب در پرده ماندن معنی بداند و در جای دیگر گرفته باشد و در موار

جدا کردن جان و جانان از همدیگر  کهچنانتوان برید معتقد باشد لفظ نازک را از معنی هرگز نمی

حرز  یریکارگبهالکمال و آفت چشم بد شدنی نیست؛ همچنین برای ایمن ماندن معنی نازک از عین

 اخته بایسته و ضروری است:و نیلِ لفظِ پرد

 باشد، لفظ مضمون مـرا  زخمچشمنیـل                      الکمال        معنی نازک نباشد ایمن از عین

 (4 –174)همان: 

بر دو نگرش پیشین به موضوع لفظ و معنا صائب در این بخش از دیدگاه خود، با استفاده عالوه 

 ۀآورد که در نوع خود از جنباسلوب هندی استدالالتی به شرح ذیل می ۀاز شگردها و موازین ویژ

 عاطفی و اقناعی بسیار زیبایی برخوردار است:

 کند، لفظ و معنی هیچ زیادتی بر هم نداشته باشدعدالت قلم ایجاب می -1 -3

در سبک هندی و نیز درک علت  آفرینیمضمونهمین عنوان و عناوین بعدی کلیدی است برای فهم 

که عدالت قلم مانع از برتری  شود. اگر باور داشته باشیمهایی که در این سبک دیده میاصلی تناقض

شهباز معناست  وپربال مثابهبهگردد، چرا باید بگوییم لفظ پرداخته لفظ بر معنا یا ترجیح معنا بر لفظ می

 کران:است و معنا بحر بی مغزیبو یا لفظ کف 

  عـدالت مــا ۀز راست خــانگی خــام            زیـادتـی نکنـد هیـچ لفظ بـر معنـی            

 (9 – 653همان: )
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 ادراک معنی فارغ از لفظ نازک و پرداخته کاری است مشکل -3-2

 هرگاه خواهد بود.ای در میان نباشد ادراک معنی کاری سخت و صعب اگر لفظ نازک و پرداخته

ناگهانی همین بیت را از صائب و هر شاعر دیگری ببیند، بدون  طوربهفردی برای نخستین بار و 

داند، اما اگر همین تردیدی تصور خواهد کرد که وی لفظ و معنا را در یک حدّ و طراز می هرگونه

ین موضوع او را با دنیایی فرد به شکل جدی و با دقت تمام کار را دنبال کند، تناقضات موجود در ا

کند. همین اعجاب و ایجاد حیرت در خواننده یکی از بارزترین رو میاز اعجاب و حیرت روبه

شود و شاعر این اسلوب، تعمّدی در این مطلب دارد و او های سبک هندی محسوب میویژگی

 گیرد.ترین ابزاری برای حصول این غرض به کار میرا مهم آفرینیمضمون

 نقـاب نازک ۀرا ادراک کردن مشکل است                 بـرمیفکـن زینهـار از چهـر لفظ یبمعنی 

 (4 -860همان: ) 

 که باشد با نقـاب بهتر همان نازک ۀمعنی بی لفظ را ادراک کردن مشکل است               چهر

 (12 – 881همان: ) 

 طلبدلفظ نازک معانی رنگین می-3-3

 هـای شیـرازی استشـراب لعلی در شیشه         بـه لفظ نـازک صائب معـانی رنگیـن               

 (6 -1766)همان:  

شد و به صافی و شفافی معروف بوده است. شیرازی یا مینای شیرازی در شیراز ساخته می ۀشیش

از اسلوب معادل از فرط تقارن و شدّت پیوند صورت و محتوا در آثار  گذشته شاعردر این بیت 

 معانی رنگین قرار داده است: بهمشبهبه لفظ نازک و شراب لعلی را های شیرازی را مشبههنری شیشه

  شیـراز کـرد ۀشیـراز را در شیش ۀهر که صائب معنی رنگین به لفظ تازه بست            بـاد

 (12 – 2363)همان: 

 شیـراز کـن   ۀشیـراز را در شیش ۀهـای رنگین لفظ را پـرداز کن                 بـادبهر معنی

 (9 – 653)همان: 

 توان جدا کردمعنی یا معنی بیگانه را از لفظ نمی -3-4

 ز دام سوختگان عشق را رهـایی نیست                   ز لفظ، معنـی بیگانـه را جـدایـی نیست

 (1 – 1821)همان:  

  عشق است ۀدل کـی بـه زبـان قلـم آید؟                     لفظی کـه در او معنـی بیگان ۀاز پـرد
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 (11 – 2132)همان: 

  کیست صائب تا کند جانان و جان از هم جدا   یکدگر نتوان بـرید         لفظ و معنی را به تیغ از

 (12-9)همان: 

 باشدینماگـرچـه لفظ ز معنـی جـدا    حسن راه بسیارست              میـان خال و خط و 

 (3 – 3874)همان:  

 ز لفظ تازه دشوار است معنی را جدا گشتن              زدام نوخطان مشکل بود دل را رها گشتن

 (1-6211)همان: 

ت فرسود شود که دسمعنی یا معنی بیگانه در سبک هندی به معنای بکر و جدیدی گفته می

دیگران نباشد. معنی تازه، طرز تازه، معنی پیچیده، معنی رنگین، معنی باریک و خیال تازه از دیگر 

در اشعار صائب و دیگر شعرای سبک هندی فراوان به آن اشاره  که شودیممترادفات آن محسوب 

 بینیم:در غزل ذیل می کهچنانشده است، 

 غمین دارم دل تیغ سرزنش ز چرا                چو خامه معنی نازک در آُستین دارم    

 سخن های آتشین دارم که این جرم می دهد                   به چو آفتاب مرا چرخ خاکمال

  دارم نیبخردهشکافان به فکر معنی نازک شدم چو مو باریک                چه غم ز موی

 (5741همان: )

آید. است که از مختصات بارز سبک هندی به شما می یپردازمضموناین معنی بیگانه همان 

ممکن است این ابیات و ابیات مشابه آن این تصور را در ما ایجاد کند که صائب نیز شاعر 

لفظ را  شدتبهاقتضای مضمون  برحسبمعناگراست، اما چنین نیست بلکه او به گواهی اشعارش 

 توان از هم جدا کرد.معنا را نمیستاید و در مواردی نیز اعتقاد دارد که لفظ و می

 گیرینتیجه

در سنجش و ارزیابی آثار هنری  زیانگبحثهای دور تا به امروز یکی از مباحث لفظ و معنا از گذشته

خود به اصالت یکی از این دو مقوله  ۀهر فرد و گروهی بر مبنای معیارهای ویژ کهییازآنجابوده است. 

شاهد آرای متنوّع و متناقض در این بحث باریک و پرجاذبه هستیم. در ، لذا ما همواره است دادهحکم 

دانند و الطریق میعنا را امری بسیار مبتذل و مطروحاز لفظ، م یدارجانبای با عده ،این جدال علمی

متصوفه و عرفا با تشبیه لفظ و معنا به جسم و جان و ظرف و مظروف، معنا را برتر  ازجملهگروهی دیگر 
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معنا، لفظ را در نظر آنان فاقد  یسوبهکنند با سوق دادن ذهن مخاطبان پندارند و سعی میمی از لفظ

پذیرند و به وحدت دیگر نیز لفظ و معنا را در کنار همدیگر می ه اعتبار و اعتنا جلوه دهند. دستۀهرگون

آورند این است ترین دلیلی که برای توجیه آرای خود میجسمی و روحی آن دو اعتقاد دارند و مهم

 ۀلیوسبهتوانند را می توانا با استفاده از امکانات گسترده و نامحدود زبان، معنای واحد سخنورانکه 

صفویه با رونق و شکوفایی مباحث مربوط به  ۀکنند. در دورالفاظ متنوع در فرم و ساختار جدید مطرح 

و عمق دانش ناقدان ادبی  سنجینکتهلفظ و معنا با  یسنتهند، بحث  قارۀشبهدر  شناسیسبکنقد ادبی و 

به دلیل حساسیت و اهمیّت موضوع  ،صائب ژهیوبهیابد و در کنار آن شعرای سبک هندی تداوم می

و دیگر اقتضائات سبک هندی موجب  یپردازمضموند. نداردیدگاه خود را در این باره ابراز می

شود کـه او سه دیدگاه کامالً متضـاد و مغایـر با هم، در ایـن خصوص عرضه نماید؛ بدین ترتیب او می

گیرد و از آن با عناوینی چون کند و گاهی نیز جانب معنا را میاز لفظ دفاع می موضوع گاهی تناسببه

 آفرینیمضمون یز دغدغۀبرد. گاهی نو... نام می معنای باریک، معنای رنگین، معنای پیچیده، طرز تازه

را بر  شود، اواعجاب و حیرت خواننده حاصل می آن رهگذرو ایجاد تناسبات پیچیده در بیت که از 

 دارد که لفظ و معنا را قرین و مکمل یکدیگر بداند.آن می

 

 

 

 نوشتیپ
 (316 – 323: 1368جرجانی، ) کبرای اطالع بیشتر ر. .1

 رزان دیوار خار بود چه حرف  اندیشی از آن حرف چـه بـود تا تـو .2

 (85: 1371 موالنا،) تا که بی این هر سه با تو دم زنم  زنم برهم را گفت و و صوت حرف       

 گوید:ترین نمایندگان شعر عرفانی که میترین و برجستهای است به بیت سنایی یکی از بزرگاشاره .3

 (635: 1374)سنایی،  نور ۀمعنـی از لفظ او پـدیـد از دور               چون رخ حور عین ز پرد             

 (329: 1371ر.ک )موالنا،  .4

 (74: 1330موالنا، ) کر. .5

 خون ببین در نظم شعرم، شعر منگر، بهر آنک                       دیده و دل را به عشقش هست خون پاالیی .6
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 ییآالجامه خون گردد آلودخوننه  دهم                    تاجوشد، منش از شعر رنگی میچو می خون      

 (115: 6 ج 1353 موالنا،)

                                                                                                                                                                  

 هی کیمسن گویدم: که آید ترکییکی  دمـد            آنمیبـه من در لیکن از کجا؟ من کجا شعر .7

 که دیوی جامه کن یا شعـر است شعـر و تـا درون شعـر کیست             یا که حوری جامه زیب و ۀجامـ      

 کشیم                         فــاعالتـن فــاعالتـن فــاعالتـن فــاعلـن بر شَعرش از سر برکشیم و حور را در      

 (199: 4)همان، ج

 (279 و 248: 1392شفیعی کدکنی، ) ک.ر .8

 (280منبع پیشین: ). ک ر  .9

 آگاهی بیشتر به منابع ذیل مراجعه شود: یبرا  .10

 با مقدمه و تصحیح سید محمد اکرم 1360خان آرزو، الدین علیسراج فیتأل الغافلینتبنیهالف( 

 ، با مقدمه و تحشیه و تصحیح سیّد محمد اکرم1352آرزو،  خانیعل نیالدسراج، از سخن داد( ب

با  1353آرزو،  خانیعل نیالدسراج فیتألابوالبرکات منیر الهوری و سراج منیر  فیتأل کارنامهج( 

 مقدمه و تصحیح و تحشیه سید محمّد اکرم

 .28: 1391شفیعی کدکنی، برای آگاهی از تفضیل مطلب نگاه کنید به: .11

 1375به تاریخ  ، منتشرشدهتصحیح محمّد قهرمان جلدی صائب6این مقاله استناد ما به دیوان  در تدوین .12

 .استغزل و عدد دوم بیت موردنظر در آن غزل  ۀاست لذا عدد اوّل شمار

نوع برخورد صائب و حافظ را با سرگذشت حالج از نظر بگذرانیم. در  است یکافبرای اثبات این ادعا  .13

 کهلیدرحانگرد، مثبت به او نمی ۀکند جز به دیداین صورت خواهیم دید، حافظ هرگاه از حالج یاد می

 شود:های متناقضی از او دیده میدر شعر صائب به اقتضای مضمون دیدگاه

 کردبلنـد                  جرمش ایـن بـود کـه اسرار هویدا می دار گشت سـرِ  وکـز گفت آن یـار       

 (1388:217)حافظ،

 ند درمانندااگر دربند درمان ایـن درد با دارند بـردارند                  که که بـر آنان مرادچو منصور از        

 (187)همان: 

 (299)همان:  نپـرسند امثـال ایـن مسـائـل دار ایـن نکتـه خـوش سرایـد                از شافعی سر بر حالج      

هزاران مورد دیگر دو دیدگاه کامالً  مانندبهشود صائب در این زمینه موجب می ینیبجهانسازی و فقر مضمون

 مغایر باهم داشته باشد:
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)همان:  بر دار بود است که قــرار                   سـر منصور ز خـامی ثمـر پختـه نگیـرد بـــه ســر شــاخ         

3555-5) 

 گیـر گلوی خویشتن تابیدهاز حرف راست                    ریسمان بهـر  لب چون حلّاج بست گر نخواهی        

 (8 -4645)همان: 

)همان:  دانیم ماپختگی                   میوه تـا بـرشـاخ باشد خـام می الف منصور مـا پیش در مـزن گـو        

284 – 4) 

 داشتنبـه تیـغ                     پاس حرف خویش چون منصور باید  حـق تافتـن از گفتگوی سـر نبـایـد       

 (2 – 6026)همان: 

 (117: 1378شمیسا، )ر.ک  .14
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 کتاب.

 ، چاپ دوم، تهران، انتشارات بزرگمهر.ها و عطا و لقای نیمابدایع و بدعت، 1369اخوان ثالث، مهدی،  .2

ادبیات فارسی دانشگاه  ،«لفظ و معنا را به تیغ از یکدگر نتوان برید»، 1383بساک، حسن، پاییز و زمستان  .3
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 چهاردهم، تهران نشر کارنامه، چاپ دیوان حافظ، 1388الدین محمّد، حافظ، خواجه شمس .7

، به کوشش ضیاءالدین سجادی، دیوان خاقانی، 1382الدین بدیل بن علی نجار، خاقانی شروانی، افضل .8

 چاپ هفتم، تهران، انتشارات زوار
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 فؤاد روحانی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب ۀ، ترجمکلیات زیباشناسی، 1358تو، کروچه، بند .25
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