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سجام، استواري و پختگي تواند تأييدي بر اناين مطلب مي. شمار رودهجري به
  .زبان نظامي درنظر گرفته شود

آيي، روابط مفهومي، محور همنشيني، نظامي، انسجام، باهم: واژه هاي كليدي
  .خمسه
  

   مقدمه- 1
گيري متن و چگونگي ايجاد ارتباط     يكي از ابعاد تحليل كالم، مطالعة كيفيت شكل

هليدي و  .  شودياد مي (Cohesion) ميان اجزاي آن است كه از آن با عنوان انسجام
، انسجام را مفهومي )(Haliday & Hasan, Cohesion in English, 4  حسن 
. كندمتن ارتباط معنايي ايجاد ميهاي انسجامي،ميان اجزايند كه ازطريق نشانهدانميمعنايي 
. ه باشد به عنصر ديگري در متن وابست،گيرد كه تعبير يك عنصر زماني شكل مي،انسجام

 (Grammatical Cohesion) آنان انسجام را به دو گروه كلي انسجام دستوري
و  

 ،اند كه منظور از انسجام دستوريتقسيم كرده(Lexical Cohesion) انسجام واژگاني
انسجام لغوي . شود باعث انسجام متون مي،اين است كه ساخت جمالت و عناصر دستوري

 نويسنده معموالً يا ،يجاد انسجام متن است كه در اين نوعيا واژگاني، يكي از شگردهاي ا
 بنابراين، بر دو قسم ؛آيي كلماتهمگيرد يا از اصل تقارن و بااز تكرار يك كلمه بهره مي

  . آييتكرار و باهم: است
نشيني زبان ها با يكديگر بر روي محور همشدن واژهآيي، ميل تركيبمنظور از باهم

ها در دستور آورند كه براي آنوجود مي را بهايهاي ويژهآيند، عبارتتركيبات هم. است
شدن واژگان را توان علل همنشينتوان متصور شد و تنها مياي همگاني نمي قاعده،زبان

هاي واژگاني را در آييبا استناد به چه عناصري، باهم بررسي كرد و اينكه شاعر چگونه و
روند كه وقتي كار ميقدر با هم به آن،هاواژهخي از جفتبر. آوردمي وجودآثار خود به

 يكي از آن دو واژه در بافت زباني
 (Co-text)شود، انتظار است كه واژة ديگر مشاهده مي

كم، واژة ديگر ناخودآگاه در نيز در همان بافت و در كنار آن واژه ذكر شود و يا دست
  . ذهن تداعي شود

 ها بهاند كه شعر آنشاعراني ظهور كرده ،ان و ادب فارسيترديدي نيست كه در پهنة زب
ترين و يكي از مهم. لحاظ غناي محتوايي و زباني همواره موردتوجه و تأمل بوده است
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ها آييهمگيري آنان از باهاي زباني اشعار شاعران، چگونگي بهرهترين ويژگيبرجسته
اي از جمالت است كه رابطة ميان اين هم پيوستن مجموعه حاصل به ،هر متن ادبي. است

بخواهي نيست بلكه همة عناصر و اجزاي جمالت، به  جمالت و واژگان، تصادفي و دل
و هماهنگي را      كليت منسجم ،هاو اجزا ارتباط دارند و مجموعة آننوعي با ساير عناصر 

هم معيني به براساس اصول و قواعد ،د كه در آن همة عناصر سازندة متنآوروجود ميبه
عران ادب فارسي اي را درراستاي شناخت هرچه بيشتر شعر شا زمينه،هاآييباهم. اندپيوسته

هاي شكوفايي ادب ويژه اينكه اين تمركز بر روي آثاري باشد كه در دورهكنند؛ بفراهم مي
ي هاآيي سعي بر آن است كه باهم،اساس، در مقالة پيش رواند؛ براينفارسي شكل گرفته

اند، در ها تأثير داشتهآييهم و عناصري كه در خلق اين باواژگاني و انواع روابط مفهومي
اين اثر در قرون پنجم و ششم هجري كه از قرون تعالي ادب .  نظامي بررسي شوندخمسة
 هفت ، ليلي و مجنون، خسرو و شيرين،االسرارمخزن، پديد آمده است و شامل استفارسي 

  .  استامهپيكر و اسكندرن
  

  طرح مسئله  -1-1
ويژه در ابعاد بررسي هر زبان دانست كه بترين توان از مهمهمنشيني واژگان را مي

،بررسي و مطالعة رواز اينكند؛اي را ايفا مي،نقش عمدهدهي نظام واژگاني و نحو زبانشكل
 در ،آييهمن دليل نداشت، بهبرخي تركيبات.استبوده شناسان ها همواره موردنظر زبانآن

نظير  شوندميكار برده دليل بسامد كم،كمتر به بنابراين، بهزبان روزمره كاربرد ندارند؛
اما شماري  شودنميبول يك جامعة زباني خاص واقع اي كه مقتركيبات ساختگي و سليقه

مطالعة روابط واژگاني در حوزة . كم كم تثبيت مي شوندديگر كه بسامد بااليي دارند، 
 ولي در رويكردي متفاوت  لحاظ روابط جانشيني صورت گرفته است غالباً به شناسي،معني

هاي همنشيني شناسان انگليسي براي نخستين بار بر جنبهجمعي از زبان  در اواخر قرن بيستم،
توان در مطالعات واژگانيِ آثار ماية چنين دگرگوني را مياند كه بنواژگان تأكيد ورزيده

 فرث
(Firth)  وي نخستين كسي است كه اصطالح . آيي يافتهمدرقالب مفهوم باو  

به يك » معني« كاربرد واژه ،عقيدة او به. كندآيي را در نظرية معنايي خود مطرح ميباهم
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 هر واژه در بافت جديد، يك واژة جديد ،شود كه براساس آنقاعدة عمومي مربوط مي
اسب كالم، حاصل ارتباط ميان اجزاي كالم در كلي، تنطوربه). Firth1957،:190(است 

Paradigmatic Axis) (دو محور همنشيني و جانشيني 
 همان ،محور همنشيني. است 

شوند و رابطة محور افقي كالم است كه اجزاي كالم در آن با يكديگر همنشين مي
انشين اجزا ج،آن محور جانشيني،محور عمودي كالم است كه در وكنندهمنشيني برقرار مي

در محور )28- 27: 1379صفوي، (.كنندرابطة جانشيني با هم برقرار مي و شونديكديگر مي
بايست مقوالت دستوري واحدي شوند، مي واژگاني كه جانشين يكديگر مي،جانشيني زبان
شود؛ به اين مفهوم كه واژگاني كه جانشين در اين محور به معنا توجه نمي. داشته باشند
  . معنا يا مترادف يكديگر باشند، الزاماً نبايد همشونديكديگرمي

  
   ضرورت انجام تحقيق-1-2

ها در ادبيات و ي در زبان فارسي و نيز كاربرد آنآيكه تعداد تركيبات داراي باهمازآنجا 
ختي چگونگي شناتبيين زبانها و  زياد است، بررسي اين تركيبحتي زندگي روزمره

 ها آييبررسي باهم. ز داليل عمدة انتخاب اين موضوع استها، ابندي آنتشكيل و طبقه
واژه وجود دارد، تغيير دهد؛ تواند نوع نگاهي را كه به واژگان مركب در حوزة ساختمي

نكردن به دليل توجهآيي دارند كه به ماهيت باهم،بدين مفهوم كه برخي از واژگان مركب
آيي كه بين دو واژه وجود داشته، طة باهمها در زبان فارسي، رابآيياهميت مبحث باهم
ها نقش مهمي آييباهم،همچنين، در ساخت اصطالحات و كنايات.  استناديده گرفته شده

تواند موردتوجه و تأمل قرار گيرد زيرا،       آيي ميهمدر حوزة ادبيات نيز مبحث با. دارند
با . شود ميهاي متفاوتجاد سبكست كه باعث ايهاي بيان معنا ا يكي از شيوه،آييهمبا

هاي متفاوت بياني در شيوة        توان به سبكهاي متفاوت در يك زبان ميآييمطالعة باهم
تواند فتح بابي شايان ذكر است كه اين پژوهش مي. گيري عناصر زباني دست يافتكاربه
ي كه در ميان واژگان هاي واژگاني و انواع روابطآييهمسوي توجه بيشتر به اهميت بابه

  .وجود دارد، باشد
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   پيشينة تحقيق-1-3

     
ها تنها همنشينيآيي واژگان معتقد است كه دامنة اين همدربارة با (Lyons)الينز 

آيند، بدون هاي همشود و توصيف معنايي هريك از واژهها تعيين نميازطريق معناي آن
 . (Lyons,1997 : 261)پذير نيست ن امكا،هاي همنشيندرنظرگرفتن مجموعة واژه

      دانند و معتقدند كهآيي را در موضوع انسجام واژگاني مهم ميهمبا ،هليدي و حسن
 آييِ واحدهاي واژگاني در ايجاد انسجام واژگاني، بر خالف انسجام دستوري، همبا

   ،  (Cruse)كروز . (Halliday & Hasan,1976 : 284)كننده نيست بينيپيش
نظر او، به.شوندكند كه معموالً همنشين ميها توصيف مياي از واژهآيي را زنجيرههمبا

هاي كه واژهقيده استوي بر اين ع.دهندها يك سازة معنايي را تشكيل مياين زنجيره
 ,Semantic)شوند ميتر از اصطالحات شناساييآيند، در پرتو انسجام معنايي،راحتهم

1991 : 24) .  
هاي واژگاني ارائه       آييهمبندي جديدي كه از بادرتقسيم) 1391(     شريفي و نامور

آيي همگيري انواع باهاي متني، ويژگي فرامتني را نيز در شكلبر ويژگياند، عالوهداده
ها در آييهمدر اين پژوهش براي نخستين بار، هشت معيار براي تعيين با. اندبررسي كرده

 محوريبسامد، واژه: اند ازفارسي ارائه شده است كه عبارتزبان 
(Pivot word)  ،

، نبود بيش از يك عبارت دستوري، فاصلة (Feature percolation)سرايت واژگاني 
پذيري، قابليت هاي انتخاب معنايي، جداييآيي دارند، مشخصههايي كه باهمميان واژه

  )5- 8: 1391 شريفي و نامور،(گسترش و شم زباني 
شود كه رويكردي واحد نسبت به موضوع                  مشخص مي،با بررسي آثار ذكرشده

 همنشيني بندي آن وجود ندارد وطبقهيژگي آن، و همچنين نحوة ارائه و آيي، وهمبا
توان طوركلي، نميبه. اي نسبي است و از زباني به زبان ديگر متفاوت استواژگان، پديده

بندي آنان يقي براي همنشيني واژگان تعيين نمود و معيارهاي متفاوتي براي دستهمعيار دق
: اند ازها، عبارتآييشده براي بررسي باهمهاي ارائهبندي دسته،در اين مقاله. موجود است
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ل معنايي و روابطي كه تضاد، شمو موجود ميان واژگان مانند ترادف،روابط مفهومي
  .يات قرآن كريم و يا اساطير زبان فارسي داردها ريشه در آهمنشيني آن

  
   بحث-2

ها در يك زبان، استفاده از آييها براي بررسي و يافتن باهمترين شيوه     يكي از معمول
 در اين پژوهش پيكرة زباني متشكل از گونة ادبي است كه براي يافتن . پيكرة زباني است

كه شامل پنج اثر برجسته و مهم اوست، استفاده  نظامي گنجوي خمسةآيي در آن، از اثر باهم
  .شده است

  
  آيي و روابط مفهومي در سطح واژگان باهم-2-1

شوند و در تفسير و تعبير اهل روابط مفهومي، روابطي هستند كه در سطح واژه مطرح مي
 برحسب سنت مطالعة معني، در نظام معنايي. كنندزبان از معني جمله، نقش مهمي را ايفا مي

 مستقل از يكديگر بنمايند ولي ،زبان مفاهيمي وجود دارند كه ممكن است در نگاه نخست
پذير  تشخيص يكي از ديگري به سادگي امكان،ارتباطي تنگاتنگ با يكديگر دارند و گاه

 )99: 1379صفوي، (.نيست

ود وجروابط مفهومي متوان ناشي ازواژگان زيادي را ميشدن علل همنشين،در زبان فارسي
در . شودست كه به روابط مفهومي و انواع آن در اين مقاله توجه ميروبين آنها دانست؛ازاين

ها ريشه در روابط هاي موجود در آنآييكه علل باهمكنيم هايي را بررسي مي داده،ادامه
  .اي دارد كه  ميان واژگان برقرار استمفهومي
  
(Synonymy)آيي واژگاني و ترادف  باهم-2-1

   
اي گونهاند؛بهمعنا، دو يا چند صورت هستند كه داراي رابطة بسيار نزديك هاي همصورت

نجيرة گفتار تغييري ها را جانشين يكديگر كرد بدون اينكه در معناي زكه در جمالت بتوان آن
. معني نيستندطور مطلق همبه،ايالبته بايد به اين نكته توجه داشت كه هيچ دو واژه.وجود آيدبه

اينكه از تكرار كلمه آيند، معموالً شاعر براي سبب ترادف به وجود ميهايي كه بهآييدر باهم
دو كلمه ،«و«تر سازد،با استفاده از حرف ربطو بتواند اهميت آن را روشنجلوگيري كند 
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 وجود      هايي را بهآيي ، باهمكه اين ترادفاتطوريبهكند ؛ يكديگر ميمترادف را همنشين 
، خمسهدر . رودكار ميآورند كه در گفتار عاميانة مردم عادي نيز شناخته شده است و بهمي

دادن ترادف، كلماتي را دركنار هم آورده است كه وجود يكي، ديگري را نظامي براي نشان
. آيندي با فاصله و يا بدون فاصله ذكر شودصورت همتواند بهكند و ميدر ذهن تداعي مي

در  .كنندكار رفته در جمله، يك مفهوم واحد را بيان مي هردو واژة  مترادف به،صورتبدين
     ها، دو كلمه كه هر دو اسم يا صفت هستند، دركنار يكديگر همنشين آييگونه باهماين
 مقولة ،الزاماً بايد هر دو كلمهها از نوع ترادف است،شوند و با توجه به اينكه رابطة معنايي آنمي

آيندشده هم، مشخصة معنايي بين دو واژة آييدر اين نوع باهم. ي واحدي داشته باشنددستور
گونه  همان ها وجود داشته باشد زيراها ممكن است تفاوت كوچكي ميان آنمشترك است و تن
معنايي مطلق وجود ندارد؛ بنابراين، اين معنايي،  مفهومي نسبي است و همكه اشاره شد، هم
شمار هاي معنايي مشترك هستند و مترادف بهآيندشده در اغلب مشخصههمدسته از كلمات 

  :عنوان مثالمي روند؛ به
   اول و آخر شده بر انبيا                  عهد و وفاهمچو الف راست به 

  )8: 1387نظامي،( 
كه كسي كه در عهد خود راسخ است، فردي وفادار به ، ازآنجا »عهد و وفا«آيي در باهم

رساند كه  مفهوم وفاداري را مي،شود، همنشيني اين دو واژه دركنار يكديگرمحسوب ميعهد 
  . شاعر براي تأكيد بر وفاداري به عهد، هر دو را در كنار هم  همنشين نموده است

  به خوزستان چه بايد در زدن دست در ميان هست            قند و شكرچو ما را 
  )184: همان (                

 نوعي از كلمات ،، چون هردو بيانگر شيريني هستند»قند و شكر«آيي واژگاني م    در باه
كردن يكي، ديگري در ذهن دهند كه با ذكرآيي را تشكيل ميآيند و باهمشمار ميمترادف به
  .شودتداعي مي

   كه هندوستان را پر آوازه كردزه كرد                       شاهان چنان تاره و رسم
  )926: همان (                
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است و همنشيني اين دو واژه كه نوعي از » رسم و روش« همان ،»ره« در اين بيت، منظور از 
  .است» آيين«سازد كه نشانگر مفهوم اي را ميآييشوند، باهمكلمات مترادف محسوب مي

   در اين راه خار و خاشاكينماند ه                       اگر بر دين او رغبت كند شا
  )331: همان(                

هم نوعي خار » خاشاك«كه و از آنجا» خار«شاعر در اين بيت با هدف جلوگيري از تكرار 
  . شود، از اين ترادف معنايي در كنار هم استفاده نموده استمحسوب مي

  
  آيي و شمول معنايي  باهم-2-1

ي بتواند نوعي از روابط مفهومي است كه در آن، مفهوم ،(Hyponymy)شمول معنايي 
هاي ديگر را در بر اي كه مفهوم آن، مفهوم واژهواژه. يك يا چند مفهوم ديگر را شامل شود

گيرند،        هايي كه در طبقة آن قرار ميو واژه(Superordinate) » واژة شامل«گيرد، مي
در اين رابطة مفهومي، ). 100 : 1379صفوي،(آيند حساب ميبه (Hyponym)» شمولزير«
  »شمولهم«هاي هاي زيرشمول را كه از ارزش يكساني در شمول معنايي برخوردارند، واژهاژهو

Co-hyponym)
 

هاي بسياري آيياز اين رابطة معنايي، نظامي در ساختن باهم. نامندمي )
  : عنوان مثالاستفاده نموده است؛ به
    از اثر خاك تو شد توتيا                                   باد صباغمزه نسرين نه ز 

  )6: 1387نظامي ،(                
در . گيردشود و در زيرشمول آن قرار مينوعي باد محسوب مي» صبا«در اين نمونه، 

آيي نفحات رحماني است كه ازطرف مشرق روحانيات اصطالح شاعران، منظور از اين باهم
  )3،جلد 1362لغت نامه ، (.آيدمي

     است گل يا گياهكجا دانيم كاين باه است   بين تچو ما را چشم عبرت 
  )337: 1387نظامي،(                

آيي لطيفي را شود، باهمكه نوعي گياه محسوب مي» گل«شاعر با استفاده از ،در اين مثال
  .گيري وي از رابطة معنايي شمول معنايي استدهندة بهرهپديد آورده است كه نشان

                            بيگانه ز عقل و از ادب دور  و بي نور      روزه و بي نمازبي 
  )494: همان(                
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شود كه شاعر مشاهده مي. توان در زيرشمول عبادات محسوب كردرا مي» روزه و نماز    «
وجود آورده است كه امروزه در هايي را بهآييبا استفاده از رابطة مفهومي شمول معنايي، باهم

  .رودكار مي نيز  بهگفتار مردم عادي
     خوردن تو ساز كرد                          از سر تا پاي دهن باز كردگندم و جو

  )37: همان (                  
آورند كه امروزه آيي را پديد ميگيرند و باهمدر زيرشمول حبوبات قرار مي» گندم و جو«

  .سازديكي، ديگري را در ذهن تداعي مي
                                    زين دو كله وار سپيد و سياه و ماهخورشيدكرد قبا جبه 

  )4: همان (                  
از  . شوند، رابطة شمول معنايي دارندكه از اجرام آسماني محسوب مي» خورشيد وماه    «
كه خورشيد در هنگام روز ييشود و ازآنجاآيي اين دو واژه در كنار هم بسيار استفاده ميباهم

بر شمول معنايي، رابطة تضاد نيز ميان آنها برقرار شود، عالوهو ماه در هنگام شب پديدار مي
شدن دو واژة خورشيد همنشين. شدن اين دو واژه دركنار هم شده استاست كه سبب همنشين

  .كنايه از روز و شب است،و ماه 
     بهاران ابرنده چون                         شده باربرف و باران هاي ز هر سو قطره

  )280: همان(                  
آورند كه امروزه دركنار هم آيي واژگاني را پديد مي باهم،»برف، باران و ابر«هاي      واژه

در اين . شودها تداعي ميلمة ابر يا برف، باران نيز با آنمحض آوردن كنيز كاربرد دارند و به
  .شمول هستندشمول آن و نسبت به يكديگر هممثال، ابر واژة شامل و باران و برف، زير

  كنند آمد شدي با يكديگر خوش               خاك و باد و آب و آتشاگرچه 
  )102: همان(                  

آيي لطيفي را پديد معنايي بين اين چهار عناصر اربعه وجود داردكه باهمنوعي رابطة شمول
دادن براي نشان» آب و آتش«آيي والً از باهمدر اشعار شاعران و ازجمله نظامي، معم. آوردمي
سردكردن « به معني ،»آب بر روي آتش ريختن«شود و اصطالح استفاده مي» هيجان و سردي«

.        آيي بهره برده است، نظامي نيز از اين باهمخمسهرود كه در كار ميبه» كردن چيزيو آرام
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 آن جنگ و جدال و دعوايي را به صلح و ، منظور ازفرهنگ اصطالحاتديگر، در عبارتبه
  )1386:31خديش، (.كردن استاي جلوگيريكردن و نيز از ادامة اختالف عدهآشتي تبديل
     كز ايشان فتنه ها در عالم افتد با هم افتد              آب و آتشنخواهم 

  )268: 1387نظامي، (                
  
  (Antonymy)آيي واژگاني و تضاد و تقابل  باهم-2-1

 متضادي با شود كه دو صورت زباني، معانياي مفهومي گفته مي به رابطه،رابطة تقابل
 بسامد ،جهت تقابل واژگاني نظامي بهخمسةشده در آوريهاي جمعداده. يكديگر داشته باشند
دادن تأكيد بيشتر، دركنار ديگر، وي دو واژة متضاد را براي نشانعبارتبه. زيادي را دارا هستند
الزم است ذكر شود كه گاه از . وجود آورده استهاي زيبايي را بهآييهمهم ذكر كرده و با

 . شودتر شدن معناي آن در متن استفاده مياين روش براي تأكيد بر اهميت واژه و روشن

  )6: همان( را شب و روز دانه كن اين عقد شب افروز را                        پر شكن اين مرغ 
       )404: همان(است سپيد  سيه  شب است                             پاياناميد  بسي  نوميديدر
  )52: همان( شوي                            مخزن اسرار الهي شوي سپيدي و سياهيختم  

دادن تقابل ميان  براي نشان،»سياهي و سپيدي « و»شب و روز«هاي     از تقابل ميان واژه
طوركلي، با    به. شوداستفاده مي» نيكي و بدي«و » روشنايي و تاريكي«، »سياهي و ظلمت«
هر دو ها برقرار است، شاعر قصد دارد يي كه رابطة تقابل معنايي بين آنهابردن واژهكاربه

 تأكيد ،طريقها دركنار يكديگر واضح سازد و بدينكاربردن آنايي دو كلمه را با بهجنبة معن
  .دهدآيند نشان  نسبت به دو واژة همخود را

  )92: همان( ز بد نامي پيوند ما ديو شده در بند ما                             فرشتهاين دو 
» ديو« اشاره به نيكي، خير، لطافت و زيبايي  دارد و  همواره،در اشعار فارسي» فرشته    «

در تقابل با آن، اشاره به نيروي پليد، شر و خوي شيطاني دارد كه همان تقابل ميان نيكي و 
  .كندبدي را بيان  مي

كند، عبارت  بيان ميخمسههايي كه حالت تقابل واژگاني را در آيييكي ديگر از باهم
  : است از

  )345:همان(سوادش نيم كار  ملك ابخاز يسه پرداز                   كجيدخل و خرندارد 
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ست، توازني است كه بايد بين ي كه نوعي تقابل واژگاني را داراآي منظور از اين باهم
  )214 :1386خديش،(هاي زندگي برقرار باشد درآمد و هزينه

اني دارند، از ريشة فعلي  الزم است بيان شود كه تعدادي از كلماتي كه باهم تقابل واژگ
ديگر، از تركيب دو فعلي كه با يكديگر رابطة عكس دارند و نبود عبارتبه. اندنشأت گرفته

  :آيندوجود مييكي بودن ديگري است، به
  )3:  1387نظامي،( كه هست  نباشد و اين نيزباشد آنچه بلند است و پست       بود و نبود

  )264: همان (گفت و گويم       به بويي باختن در جست و جويم به نازي روم را در 
  )452: همان( جهان شد آباد داد و ستد چون بستاني ببايدت داد                     كز 

  
  آيي و تركيب اسم و صفت باهم-2-1-4

آيي رود، براي پديدآوردن باهمكار مي    گاه از تركيب اسم و صفتي كه براي آن به
 در اين موارد، اغلب براي توصيف بهتر واژة ذكرشده، صفتي را كه براي .شوداستفاده مي

كنند و اين تركيب در گفتار روزمره نيز به همان آن معمول است، دركنار اسم ذكر مي
آيندهايي كه در خمسه بدين سبب همنشين ازجمله هم. رودكار ميشده بهآيندصورت هم

  :  اند ازاند، عبارتشده
  )30: 1387نظامي،(تنش         مجمر الله شده دود افكنش  لرزه  و به بيدسحر زده

و » نبود مقاومت و سرسختي« براي بيان مفهوم ،»بيد و لرزان«    از همنشيني واژگاني 
، صفت »بيد«شود و امروزه بالفاصله پس از كلمة استفاده مي» كردنترس كسي را بيان«
  .آيي استاي از وجود باهمن خود، نشانهشود كه ايدر كنار آن ذكر مي» لرزان«

  )172: همان( از چمن قامت كشيده           ز عشقش الله پيراهن دريده سهي سرو
آيي استفاده        عنوان باهمترين صفتي كه همواره در اشعار شاعران از آن به    معروف

  . ودشبودن اين درخت محسوب مياست كه نماد آزاده» سرو سهي«شود، مي
  )769: همان(گمان طرفدار پنجم تويي بي         هفت آسمان جهان خسروا زير

است  كامل پويايي و حركت درحال كليتي نماد هفت عدد جهان،     درسراسر
عدد ،در روايات اسالمي و همچنين قرآن، صفت عددي هفت ) 560-557 :1384 شواليه،(
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اين باور هستند كه آسمان، بهشت و دوزخ شود كه همواره مسلمانان بر مقدسي شمرده مي
 .شودوفور استفاده مياسامي به اين هفت طبقه دارند و لذا از همنشيني اين عدد دركنار 

  )497: 1387 نظامي ، (حلقه در گوشبودش چو غالم           نوشاز بردن آن پيام چون 
بردار ده، مطيع و فرمان، كنايه از غالم، بن»غالم«دركنار » گوشبهحلقه«آيي صفت باهم
اي از زر يا نقره         حلقه، در قديم رسم بر آن بوده است كه در گوش غالم زيرااست
  .شودآيي در اشعار شاعران زيادي مشاهده مياند و اين نوع  باهمانداختهمي

  
 آيي تلميحيباهم -2-2

ها را به شكل امي آنهايي است كه نظ از داستانآيي تلميحي، آن دستهمنظور از باهم
 دركنار يكديگر همنشين ،اي و تلميحي و با گزينش بخشي از آن به تناسب موضوعاشاره
. شوندهاي قرآني و اساطيري تقسيم ميآييها به دو دستة باهمآييگونه باهماين. كندمي

هاي نمونههاي نظامي با استفاده از  مستندشدن گفته،هاي تلويحيآييتأثير استفاده از باهم
  . موثق قرآني و تاريخي است

  
  آيي هاي برگرفته از قرآن كريمباهم  -2-2-1

 پيوسته بازآفريني  خمسههاي قرآني هستند، درهاي تلميحي كه شامل داستانآييباهم
 ،ها، برش خاصي از داستان را متناسب با زمينة سخنآييگونه باهمنظامي در اين. شوندمي

هاي آن آگاه اي مخاطب از قرآن و داستانزمينه آگاهي و دانش پيشكند و بهروايت مي
 كنند، هموارهدليل اينكه عموماً معجزة آن پيامبر را بيان مي به،آينداين واژگان هم. است

در ذيل به . شودشوند و با ذكر نام آن پيامبر، معجزة وي با او تداعي ميدركنار هم ذكر مي
  :شودرند، اشاره  ميابياتي كه ريشة قرآني دا

  )14: ،1387نظامي ،( تو باش ديويم سليمانما همه سميم بيا جان تو باش      ما همه ج
  )626: همان( ن نيستسليمامرد آن تخت جز   نيست    ديوان جاي تخت بلقيس

ميان آمده هاي سبا، نحل، نمل از داستان حضرت سليمان سخن بهدر قرآن در سوره
  :آيي را بيان كرده است اين نوع باهم،كه نظامي با استناد به آن) 475 :1386ياحقي، (است 
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  ن رسيد طوفاچشمه غلط كرد و به  به اين خوان رسيد                كه لب تشنهنوح 
  )15: 1387نظامي ،(                                     

ه دركنار يكديگر     در روايات اسالمي، نخستين بار در قرآن از همنشيني اين دو واژ
ميان آمده است كه شاعر با رجوع به قرآن و با توجه به ذكر اين داستان در سورة سخن به

  . مباركة اعراف، به آن استناد جسته است
  )120: همان( خاك بهري                  كه استاد سخنگويان دهري گنج قارونچرا چون 

در شعر فارسي  سود است،اشته و فراوان و بي انبكه كنايه از مال» گنج قارون«عبارت      
عاقبت وگرفتن از داستان او ،براي عبرترود و در اشعار بسياري از شاعرانكار ميبه

  ).469  :1342خزايلي،(.استفاده شده استيكديگردركناردو واژهآيي ايناز باهمزراندوزي،
  )28: 1387نظامي ، (چاه د ز خوش خلق برون شيوسف   پناه         مصر زليخاروزي از اين 

  )32: همان(يوسف و پيراهنش آه بخور از نفس روزنش               شرح ده 
  )162: همان( نهادش داغ يعقوبيزمانه   گم شد از ديوان دادش   يوسفچو 

بخش شاعران و نويسندگان ادب فارسي  همواره الهام،)ع(    داستان حضرت يوسف 
  . اشاره به اين داستان در قرآن دارد،لمات همنشين همراه آنبوده است و استفاده از ك

  )432: همان(پوش خاموش            چون صالحيان شده سيهناقة مرغي چو صالح 
 سورة اعراف آمده است و در 79 و 73 در آيات ،   صورت اجمالي داستان صالح و ناقه

  )538  :1386ياحقي،(.ت ناميده شده اس» ناقه اهللا« سورة شمس نيز اين شتر 13آية 
  )542: 1387نظامي،(صور اسرافيل سر برون زد ز مهد ميكائيل               به رصدگاه 

كردن است كه  از معناي بيدار در فرهنگ عامه به،همنشيني واژگانِ صور واسرافيل
 الزم است ذكر شود كه منظور از صور در آيات  قرآن، .طرفي نشانگر آغاز قيامت است

  )118   :1386ياحقي، (.استبوق 
   عذاب است دوزخ است اين و در بهشتدهي و آن ناصواب است               عذابم مي

  )159: 1387نظامي ،(              
عنوان مظهر آرامش و شادكامي و نمونة كاملي از زيبايي     در ادب فارسي، بهشت به
ته است و در قرآن نيز هاي گوناگون موردتوجه قرار گرفتصور شده است و به صورت
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). 15: حجر(شوند  گروهي وارد مي،توصيف شده است كه از هر در» هفت در«جهنم با 
  .وضوح دريافتني است به،»بهشت و جهنم«تضاد واژگاني بين دو واژة  

  )1022: همان( شكار                زمين بوس او كرد ماهي و مار يونس ز ماهيو گر كرد 
.                  و ماهي پرداخته شده است) ع( به شرح داستان حضرت يونس ،»اءانبي«    در سورة 

انگيز رفتن او در دهان ماهي، در ويژه قضية شگفتكه داستان حضرت يونس و بآنجايياز
آيي لطيفي صورت باهمادبيات فارسي تأثير بسياري داشته است، نظامي نيز از اين معجزه به

  .بهره برده است
  
  هاگرفته از اساطير و افسانههاي الهامآيي باهم-2-2-2

- گاه علت باهم. انداي براي بازتاب اساطير بوده، پيوسته جايگاه ويژهادب فارسيآثار 

 شاعر با استناد به واي است كه از آن در اساطير وجود دارد  به واسطة ريشه،آيي واژگان
 :شدكتصوير مياي زيبا به روايات را به شيوه،آنها

    ـرا گشاد از لب خضچشمه خضر ــاد       ا گشــــزهره ميغ از دل دري
 )4: 1387نظامي ،(              

    و يافت ـــ از تآب حياتچرخ روش قطب ثبات از تو يافت   باغ وجود 
 )6: همان(               

     تاخت آب حيوان اگر سوي خضراخت    ـــ سسكندر آينهز آهني گر 
 )551: همان(               

اي اســت كــه هــركس از آن بخــورد، ، آب يــا چــشمه»آب زنــدگاني«يــا » ب حيــاتآ«
دانند كـه بـه آب حيـات        را يكي از پيامبران بني اسرائيل مي      ) ع(خضر  . زندگاني جاويد يابد  

اي اسـت    چـشمه  ،در اعتقادات اسالمي، سرچشمة آب زنـدگاني      . دست يافت و جاودان شد    
اسـكندر در   . شـود ناپذير و جاودانه مـي    ، آسيب  آن بخورد يا تن در آن بشويد       ازكه هركس   

 گـاهي   ،دليـل همينبه.  ناكام ماند و خضر از آن نوشيد و جاودانه شد          ،وجوي اين آب  جست
ياد شده است كه منظـور از آن، آب گـواراي           » چشمة خضر «و  » آب خضر «از اين چشمه به     

بهـرة  » آب حيـات  «آيي  از باهم ) 1022  :ص(شايان ذكر است كه نظامي      . بخش است حيات
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 بـه ظلمـات     ،براسـاس آن، اسـكندر بـه طلـب آب         .  برده اسـت   اسكندر نامه فراواني در خلق    
 . وجو ناكام ماند اما در اين جست حيات رفت

 )465: همان(نامم م جهان نماي يعني كه چو با حروف جامم                        شد جا

 با ه دليل ارتباط اسكندر با جام و خضر ب گاه،   در ادب فارسي، اساطير مربوط به خضر
 . جم و گاهي با روايات مربوط به جم ارتباط يافته استهاي مربوط به جامافسانه

  )115: همان(مينديش  فريدوني  زند نيش                چو در خيل مار ضحاكياگر خود 
       ير زنجدهندة ضحاك است و او را در دماوند بهدر اسطورة فريدون، او شكست

 )267: 1386  وارنر، (. به دست گشتاسب كشته شود،كشد تا در پايانِ جهانمي

  ريخت ز ديده در مكنون                       ميمجنون چو بريده شد ز ليلي
  )388: 1387نظامي ، (

 مظهر كامل عشق و ،است كه در ادب فارسي» مجنون«معشوقة معروف » ليلي    «
، يك بخش كامل را به بيان داستان خمسهنظامي در . ق شاعران شده استنمايندة تام معشو

  .عشق اين دو اختصاص داده است
  )118: همان( كه زو شيرين تر الحق داستان نيست نهان نيست    سرو و شيرين حديث خ

  )219: همان(د ــــ چنان شد        كه در عالم حديثش داستان ششيرين از غم فرهادكه 
   )456: همان(راود ــــرون تـــــــ از او بمعشوقهاود            ـــــا كسي بك رعاشقچون 

 براي توصيف ، فرهاد و شيرين دركنار يكديگر وآيي اسامي خسرو وشيرين     از باهم
  .شودعشق ميان عاشق و معشوق استفاده مي

  )395: همان (                    گه كوه گرفت و گاه صحراعذرا از آرزوي وامق چون 
از .  در ادبيات فارسي تجلي يافته است،هاي او     عشق سوزان وامق به عذرا و رنج

 براي بيان و نشان دادن عشق استفاده ،ها دركنار يكديگرن اين دو و همنشيني نام آنداستا
هاي آييدادن عشق از باهمهاي ذكرشده، نظامي براي نشانبر داستانعالوه. شودمي

  : زير نيز بهره برده استواژگاني
  )235: همان(چو شمع آيد شود پروانه از دست مست              پروانه و اوشمع تو هستي 
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كه همنشيني اين ازآنجا   و با توجه به داستان شمع و پروانه در اشعار شاعران و افسانه ها
ن حال          شدن اين دو واژه دركنار يكديگر درزمادو واژه بيانگر عشق است، متداول

  .  نماد عاشق و معشوق هستند،شمع و پروانه در اشعار. پذير استتبيين
  )12: همان( است  بلبل او نغز نوا گلطبع نظامي كه به او چون گل است             بر

عنوان نمادي از دلدادگي و شيفتگي تفسير  هميشه به،خواني بلبل بر فراز گل    غزل
وجود  تناسب معنايي به،ستگي سبب شده است كه بين اين دو واژهشده و اين عشق و دلب

آيي اين دو كلمه نيز براي از باهم. شودها محسوب ميآيد و اين عاملي براي همنشيني آن
  .شود كه استفادة نظامي از اين همنشيني مشهود استدادن عشق استفاده مينشان
  

  گيري نتيجه- 3
 يكي از هها به مثابجام واژگاني هستند كه توجه به آن انس يكي از انواع،هاآيي    باهم

- اي كه بر روي خمسة نظامي از منظر باهمبا بررسي. مباحث مطرح در زبان ضروري است

نتخاب واژگان و ها انجام داديم، چنين دريافت شد كه خالقيت و ابتكار نظامي، در اآيي
وجود  معنايي و لفظي دلپذيري را بهها در محور همنشيني زبان، تناسبتركيب و تلفيق آن

اين ويژگي كه براثر تناسب معنايي ميان واژگان انتخاب شده است، به         . آورده است
بندي انواع روابطي كه ميان  به دسته،هاي واژگاني منجر شده است كه در اين مقالهآييباهم
ها در خمسة نظامي بر سه نوع آييباهم. آيند برقرار است، پرداخته شده استهاي همواژه
انواع اين . آيند وجود داردهاي همهايي كه روابطي مفهومي بين واژهآيي باهم-1: است

ترادف معنايي، تضاد و تقابل و شمول معنايي؛                  :  عبارت است از،روابط مفهومي
هاي تلميحي آييباهم  -3اند؛ وجود آمدههايي كه از تركيب اسم و صفت بهآيي باهم-2

  .هاي اساطيريآييگرفته از قرآن و باهمهاي الهامآييباهم: كه خود بر دو قسم هستند
درميان . توجه استگيري از روابط مفهومي بين واژگان، قابلتبحر نظامي در بهره

 هاي واژگاني بيشتر مورداستفادة نظامي قرار گرفتهآييآنچه در خلق با همشگردهاي هنري،
يكي ديگر از شگردهاي نظامي، استناد وي به . استاست، روابط مفهومي تضاد و ترادف 

وجود آورده است و اين  بهخمسهقرآن كريم و كاربرد آيات است كه لطافت خاصي را در 
اي وارد كاربرد چنان در ساختاري يكدست و منسجم قرار گرفته كه به وزن شعر لطمه
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. سازدوضوح روشن ميآيي واژگاني بهط شاعر را در باهم تسل،نساخته است و اين موضوع
مدد گشايد و بهگانه، شاعر درهاي گنجينة حكمت و عرفان را ميدر اين مجموعة پنج

كند و مفاهيم و معاني بسيار هايي را با نهايت ظرافت انتخاب مي اشارات و كنايه،هاآييباهم
   . دهدعميق فلسفه و عرفان را توضيح مي

     زبان شعري هايترين ويژگيهاي نظامي در حوزة زبان، يكي از برجسته  نوآوري  
كارگيري تركيبات تازه و پيونددادن اين تركيبات، ساختماني جديد در زبان او با به . ستاو

بودن زبان وي  نشانگر چندساحتي،هاآييبررسي زبان نظامي از منظر باهم. ايجاد كرده است
 بيانگر اين است كه وي  ،اين بررسي.  همنشيني و جانشيني زبان استبراساس محورهاي

اي                 اند، با مهارت ويژهواژگاني را كه بر روي محور همنشيني زبان دركنار هم آمده
توان واژگان كار گرفته است كه نميراستاي بيان مقاصد خود و ارتباط با مخاطب به در

 تأييدي بر انسجام، استواري و ،اين مطلب و شده كرد آيندي همهاديگري را جانشين واژه
  . پختگي زبان نظامي  است
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