
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


نشرية دانشكدة ادبيات و علوم انساني 

   دانشگـــــاه شهيد باهنر كرمان

ادب و زبـــان فــارســي  

88زمستان )23پياپي(26 جديد، شمارة دورة

) پژوهشي–علمي (*قاعده افزايي در شعر حميد مصدق

فاطمه مدرسيدكتر
هــاه اروميــاد دانشگــاست

ينياسيديام
شناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اروميه                             دانشجوي كار

دهيچك
ترين مفهـوم خـود و   زن در وسـيع يند قاعده افزايي چيزي نيست جز توا   افر

 قواعـدي بـر   ,در اين شگرد  .حاصل مي آيد  »  تكرار كالمي «اين توازن از طريق     
قواعد زبان معيار افزوده مي شـود كـه موجـب برجـسته سـازي در مـتن ادبـي                 

قاعده افزايي موجب ايجاد موسيقي در زبان شعر مي گردد و استفاده          . مي گردد 
 ناآشنا ساختن و به منظورهاي زباني گيري از ظرفيت   در بهره  از آن بر توانايي شاعر    

 آن را عامل شـكل      ,گرايان روس ن رو صورت  ياز ا . داللت مي كند  برجستگي زبان   
.  گيري اثر ادبي مي دانند

 آن در شـعر     ي، شگردها يي قاعده افزا  ةن پژوهش، پس از بحث دربار     ير ا         د
 تا چه انـدازه  ين شگرد ادبي شود تا مشخص گردد كه ا  ي م يد مصدق بررس  يحم

ـ ن تحقيروش ا.  شودي در شعر او موجب برجسته ساز       است   توانسته ـ يق، تحلي يل
يلي تحل  در سطوح  ييق قاعده افزا  يد مصدق را از طر    ي حم ييماي كه اشعار ن   است

ي وة اسـتفاد ي تا چگونگ است  و مداقّه قرار دادهي مورد بررسي و واژگان ييآوا
د مـصدق   يبعد از كندوكاو در اشعار حم     . شود آشكار   يي قاعده افزا  يياز شگردها 

ـ  ي با تسلّطي  و  شدمشخص    توانـسته از  يخـوب  ب داردي كه بر امكانات زبـان فارس
 مطلـوب  يريرد و بـا  بـه كـارگ   يهره گ تشخّص زبانش ب به منظور ن زبان   ير ا يذخا
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 زنـد و از      دست يي به عادت زدا   يي قاعده افزا  ةطي در ح  ي و واژگان  ييتوازن آوا 
.  كالم خود گرددشدنن تر ي و آهنگين رهگذر موجب برجسته سازيا

.د مصدقيحم,شعر  در ، توازني، تكرار كالمي، برجسته سازييقاعده افزا: كليد واژه ها

مقدمه
در . اسـت اعده افزايي يكي از شيوه هاي آشنايي زدايي در مكتـب فرماليـسم روس               ق

 قواعدي بر قواعد زبان معيار افزوده مي شود كه موجب برجـسته سـازي در مـتن        ,اين شگرد 

برجسته سازي را به دو شكل انحراف از قواعد حاكم بر زبان            )  Leech(ليچ  . دشوادبي مي   

پـذير  نامكا) قاعـده افزايـي  ( بـر قواعـد حـاكم بـر زبـان      و افـزودن قواعـدي  ) هنجـارگريزي (

زايـي چيـزي    ينـد قاعـده اف    افر« ياكوبسن معتقد است كـه       .)40/1ص:1380،يصفو(مي داند 

ــيع  ــوازن در وس ــست جــز ت ــق   ني ــوازن از طري ــن ت ــوم خــود و اي ــي«ترين مفه » تكــرار كالم

Repetitoion) Verbal (حاصل مي آيد «)ناعاتي كـه از   صـ .)150/1ص:1380،يصفو

 به همين دليل گونه هاي تـوازن را بايـد           ندارد؛ ماهيتي يكسان    ,به دست مي آيد   طريق توازن   

براي توصيف انواع توازن به سطوح تحليل آوايـي،         . در سطوح تحليلي متفاوتي بررسي كرد     

. واژگاني، نحوي نياز است

ة موسـيقايي، مجموعـ  گـروه . د شـو  موجـب ايجـاد موسـيقي در زبـان شـعر مـي       ,        تكرار

 ايـن  ؛سـازد عواملي است كه زبان ادبي را از زبان هنجار به كمك آهنگ و توازن متمايز مي  

هـا موسـيقي زبـان را       فرماليست. استهاي آوايي    وزن، قافيه، رديف و هماهنگي     عوامل شامل 

ر آوايي ها بر موسيقي و عناص   آن. دانند كه پيوند ذاتي با شعر دارد      جزء جدايي ناپذير شعر مي    

مـي داننـد و بـر     شعر را كاربرد ادبي ناب زبـان        ,گرايانصورت«. اي دارند در شعر تأكيد ويژه     

.)61ص:1377 مقدم، يعلو(»ة شعر،موسيقي و وزن است    ترين عامل سازند  اين باورندكه مهم  

 كـه بـا   ,شاعران موفّق. شودموسيقي در زبان شعر از موسيقي كلمه آغاز مي    «گفتني است كه    

گـاه  . افي دارنـد  هـا توجـه كـ     گزينند به آهنـگ درونـي آن      يأمل كلمات شعر را برم    دقّت و ت  

نظم و توالي صـوت يـا       . شودنشيني و مجاورت حروف خاصي ايجاد مي      موسيقي شعر از هم   

 حـروف   ةاصوات در كلمه و بافت جمله، طنـين و آهنگـي را بـه وجـود مـي آورد كـه نغمـ                      

يعلـ (» حاالت عاطفي خاصي اسـت  مفهوم و    ةكنندخوانده مي شود و غالباً القاگر و تداعي         

اي است كه استاد شفيعي استحكام      اهميت موسيقي در زبان شعر به اندازه      .)53ص:1378پور،
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ــوردا    ــزان برخ ــه مي ــعر را ب ــسجام ش ــد   و ان ــي دان ــسته م ــيقي واب ــعر از موس ــف (ري ش يعيش

ــ بيــشتربنــابراين، .)374ص:1384،يكــدكن ــا  شــاعران، نهايــت شــعر خــوب را همراه ي آن ب

گرايان معتقدنـد   صورت. ه موسيقي، زبان ناب آواها و آهنگهاست      ك براي اين  دانندموسيقي مي 

لـويي  «.  شاعران، موسيقي شعر خود را از موسيقي طبيعت و جهان بيرون مي گيرنـد    بيشتركه  

: ه چنـين مـي نويـسد   نويسنده و شاعر امريكايي در اين بار) L. Unter Meyer (» آنتر مير

كه به نيروي عقالني خويش التفات يابد، متحير آهنگـي بـود كـه در جـزر و        از اين  بشر پيش «

برتـر از همـه در      هاي سـال و      منظم شب و روز و گذشت مـوزون فـصل          مد آب، رفت و آمد    

 زباني ؛ موسيقي شعر، برخاسته از زبان آن است    .)242ص:1348لر،يم(» نفس كشيدن مي ديد   

پـس بايـد زبـان      «. ي عادي در محـيط زنـدگي اسـت         مكالمات و گفتگوي ها    ةكه خود نتيج  

است كـه  اين مقصود از زبان عصر .كنده ئشعر، زبان عصر باشد تا موسيقي دوران خود را ارا     

.)201ص:1380سا،يشم(» عر بگويند آن را به كار مي بردنداگر مردم عادي مي خواستند ش

هاي ادبـي،    آرايـش  ي شـعر،  شامل مباحثي از قبيل لغات شـعر، موسـيق        «        نقد صورت شعر    

يقي ترين اركـان موسـ   از اصلي.)58ص:1382،ينيحس(» استوحدت و انسجام اثر و جز آن       

تـرين   هـر شـاعر، يكـي از مهم        هاي به كـار گرفتـه شـده توسـط         بررسي وزن . استشعر، وزن   

بـديهي اسـت آهنـگ درونـي        «. هاي رسيدن به زيبايي اثر خلق شده توسـط شـاعر اسـت            راه

وزن است كـه در     اي   خود گونه  ,ارموني آوايي و فونتيكي در يك ساختار زباني       واژگان و ه  

.)52ص:1378 پور، يعل(»  تساوي اركان و وزن قرار مي گيرد       تعريفكنار وزن عروضي در   

منـد   شـعريت بيـشتري بهـره      ةهر اندازه كه شعر با موسيقي پيوند داشـته باشـد، شـعر از درجـ               

از . زديكي هـر چـه بيـشتر شـعر بـه موسـيقي مـي داننـد                برخي كمال شعر را در ن     . خواهد بود 

گيـرد و در ذات زبـان شـاعر          اليوت، موسيقي شعر از نهاد زبان شاعران سرچشمه مي         ديدگاه

 واقـع جـاي كلمـات    كـه در ة خوب يا بد وجود ندارد، بلاو معتقد است كه كلم  «. نهفته است 

است Texture) (» نظام شعر«ا بافت ونسج و يوتواندخوب يا بد باشدو تركيباست كه مي

كه اگر همـان كلمـه هـاي نازيبـا بـر           ؛چناندهدكه واژه هاي شعر را نازيبا و بي اندام نشان مي          

و  شـعر، هـوش از سـرها بربايـد          ةجاي خود در شعر به كار رفته باشد چه بسا در نظام شايـست             

.)67ص:1375وت،يال(» زيباترين جلوه ها را دارا باشد
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  مبتنـي هـا بـر تكرارهـاي كالمـي و توازن   هي از سـاخت موسـيقايي شـعر               بخش قابل توج 

هـاي  تكرار ناشي از واجگاهي اين.نوع و داراي سطوح گوناگوني استاين تكرارها مت . است

ها و هـم چنـين ممكـن        گاهي هم ناشي از تكرار صـامتها و مـصوت         . استاثر ادبي   هم صدا در  

قاعده افزايـي  .  يك جمله در سطح شعر باشد    است از تكرار مجموعه اي از واژگان يا تكرار        

وي بـر ايـن   .  نخستين بار توسط ياكوبسن مطرح شـده اسـت        , يعني توازن  ,يندا اين فر  ةو نتيج 

لي جهاني است كه بـه      توازن عام . كالمي حاصل مي آيد   باور است كه توازن از طريق تكرار      

مـدعي  «R. Austerlitz) (آوسترليس .كار مي رودوسيقايي بهنظم مدرگوناگونشيوه هاي

اتي  صـناع  .)153/1ص:1380،يصفو(»  موسيقي، توازن است   ة هر قطع  ة سازند ةاست كه ماد  

به همين دليل گونه هـاي تـوازن را   . نداردد، ماهيتي يكسان   كه از طريق توازن حاصل مي آي      

. بايد در سطوح تحليلي متفاوتي بررسي كرد

ن پرسش هاي بنيـادي اسـت كـه         يي شود، پاسخ به ا    چه در اين مقاله به آن پرداخته م               آن

 چگونه مي توان از آن بهره گرفت و حميد مصدق چه اندازه و به چـه           ؛قاعده افزايي چيست  

 تا موجبات برجـسته سـازي سـخن خـويش را      است از اين شگرد هنري ياري جسته  شيوه اي 

هـاي زبـان   انات و ظرفيتامكبه نسبت در اين نوشتار سعي شده است با امعان نظر     . فراهم سازد 

 محورهاي كاربردي و مـصداقهاي   ةپارسي و با بهره گيري از روش تحليل محتوا، ضمن ارائ          

تـا نگـاه   ن اسـت  ايـ هـدف  . بـه ايـن پرسـش هـا پاسـخ داده شـود      آن در شعر حميد مـصدق   

تادوهاي واالي زبان پارسي و مقوله هاي قاعده افزايي معطوف شـ           پژوهشگران ادبي به ظرفيت   

در ايـن پـژوهش   . در شعر شاعراني چون حميد مصدق مورد تأمل و تعمق قـرار دهنـد  آن را   

 ادبي قاعده افزايي، انواع آن در سطوح تحليل آوايـي و واژگـاني            ة نظري ةپس از بحث دربار   

ي و برجـستگ   ييبـا ي از ز  ييرد تـا گوشـه هـا      يـ  گ يدر شعر حميد مصدق مورد بررسي قرار م       

.دشوكارن رهگذر بر ما آشياشعار وي از ا

توازن آوايي 
 تحليـل آوايـي     ي خواهـد بـود كـه در سـطح         يمجموعه تكرارها «       منظور از توازن آوايي     

تكرار آوايي مي تواند، تكرار يـك واج،  .)167/2ص:1380،يصفو(» امكان بررسي مي يابد  

.ها را شامل شودماهنگي و تكرار صامتها و مصوتچند واج درون يك هجا و ه
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)وزن(ي كمي توازن آواي) 1
 آوايـي مـورد    ةمجموعـ «هنگـامي كـه     . توازن آوايي كمي با وزن ارتباط پيدا مي كنـد         

ها از نظـام خاصـي   ها و يـا تركيـب صـامتها و مـصوت    ث ما به لحاظ كوتاه و بلنـدي مـصوت         بح

يعيشــف(» ود مــي آيــد كــه آن را وزن مــي نــاميمبرخــوردار باشــد، نــوعي موســيقي بــه وجــ

 كـه بررسـي و تحليـل در         اسـت ترين اركان موسـيقي شعر    وزن از مهم  . )9ص:1384،يكدكن

وزن وسـيله اي  «.  به زيبـايي شـعر اسـت       دستيابي شاعر، يكي از شيوه هاي       ةوزن مورد استفاد  

در . است كه موجب مي شود تا كلمات بتوانند بيشترين تأثير ممكن را بر يكـديگر بگذارنـد         

 كـه طبـق معمـول در اغلـب مـوارد            ,تظـار  چيزهاي موزون، دقّت و صراحت حالت ان       ةمطالع

ــاه اســت، ــد  ناخودآگ ــي كن ــدا م ــراوان پي ــزايش ف ــه .)117ص:1375چــاردز،ير(»  اف  خواج

امـا وزن هيـأتي اسـت تـابع نظـام           «:  تعريف وزن چنين مـي نويـسد       ةنصيرالدين طوسي دربار  

ترتيب حركات و سكنات و تناسب آن در عدد و مقدار كه نفس از ادراك آن هيأت لـذّتي        

 جـورج تامـسون   .)3ص:1363،يطوس(» كه آن را در اين موضع وزن خوانند    خصوص يابد   م

منظم فاصـله و زمـان    مجموعه اي از صوت مي داند كه از توالي          «وزن را به مفهوم وسيع آن       

؛چرا  شعر مي داندةوزن را بنياد و ماي  «لويي آنتر مير  .) 46ص:1356تامسون،(» برخوردار باشد 

.)242ص:1348لر،يم(» يز هستكه جوهر اساسي زندگي ن

.  آوايي تأكيد فراوانـي داشـتند             در خور ذكر است كه فرماليست ها بر موسيقي و عناصر          

ر در عناصـر آوايـي در شـع   .  شعر را موسيقي و وزن مـي دانـستند     ةترين عامل سازند  آنها مهم 

آوايي خـود،   ت  گفتاري است در باف   «شعر  : د كه مي توان گفت    درجه اي از اهميت قرار دار     

ــه و مهم ــل ســازند ســازمان يافت ــرين عام ــان،(» ة آن وزن اســتت ــدان .) 19ص:1377رام منتق

افـت مـتن   ي است كه در كـشف معنـا و در  ين باورند كه وزن از جمله عناصر يصورتگرا بر ا  

هـر  «.  وجـود دارد ي نـسب يان وزن و محتوا هماهنگ    يآنان معتقدند كه اصوالً م    . استسودمند  

ـ   يوا و حالت عاطف    بسته به محت   يشعر گـر،  ي بـه عبـارت د  ؛  مطابقـت دارد ياش بـا وزن خاص

 شـعرش هماهنـگ باشـد          ي را كه با محتـوا و حالـت انفعـال          يان اوزان شعري، وزن   يشاعر از م  

ن گونه كـاربرد وزن اسـت كـه    يبدون شك ا  .) 61ص:1369ار،يان كام يديوح(» نديگزيبر م 

.  شوديدر شعر م» ز واژگانيرستاخ«موجب 
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عنـوان  ا   خـود را بـ     ةن منظومـ  ي جـوان بـود، نخـست      يي كه دانـشجو   يد مصدق هنگام  ي      حم

 فـن  يهايزه كاري از تمام ر  يل عدم آگاه  ي است به دل   ي حماس ي ا كه منظومه ,ان  يدرفش كاو 

 از كـشش    كمترد كه   ي سرا يم) ن عاشقانه يمختص مضام (» نيمفاعل «ييمايشعردر بحر هزج ن   

 از موارد   ياري برخوردار است و در بس     ييماي اوزان ن  يلي افاع -اني م يها، نرمش ها و وقفه ها       

:  براي نمونه؛د شوي م نزديكليبه بحر طو

ر يخوراك صبح و ظهر و شام ماران دو كتف اژدهاك پ

 جوانان يمدام از مغز سرها

)12ان، يدرفش كاو(ران بود          ي ا-ن جوانمرداني ا-

 از يشتر و بهتـر يـ افـت ب ي درييمـا ي وزن نة خـود در گـستر     يد مصدق در آثار بعـد     ي       حم

ينش در شـعرها ي نخـست ير شـعرها يتم تند و ادامه پـذ يآن ر «. ما به دست آورد   ي ن يهاهيتوص

يل به اقتـضا يت افاعيت و تماميشود و قاطعيرا ميل كننده را پذي تعديها، قطع و وصل  يبعد

:لي مانند شعر ذ؛)463ص:1378،يبهبهان(»  شكنديم در هم ميمفاه

من مرغ آتشم 

 عشق سركشمة سوزم از شراريم

كرم يچون سوخت پ

) 83در رهگذار باد،( سركش جانم فرو نشست  يچون شعله ها

كه در ؛چنان توانـا اسـت  ي خـود شـاعر  ييمـا ي اشعار ني برا د مصدق در كاربرد وزن    ي       حم

؛ زبـانش گـردد    يـي  زدا ييبرد كه موجب آشـنا     به كار  مي    يگونه ا  وزن را به     يموارد فراوان 

:ليمانند شعر ذ

 به سوك نشست يكس

ست يبت آن روزها خوب گريو در مص

 داند ي نميكس

)237 ها،يياز جدا(د     ي آيست ميكه پشت پنجره آواز ك

ت  هم چون غم، حـسر يني كه مخصوص مضامسروده شده»مجتث مخبون«       شعر در بحر    

 مفهـوم  يراحتـ ن بند شعر چنان آشكار است كه بي وزن و محتوا در اي هماهنگ .استو اندوه   

.  كنديمد نظر شاعر را به خواننده منتقل م
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ي سامانيمن به ب

 مانم يباد را م

يمن به سرگردان

)56اه،ي،سي،خاكستريآب( مانم      يابر را م

ن غـم،   ي مضام يكه برا ) فاعالتن فعالتن (» رمل« شعر با كاربرد بحر      ايند مصدق در  ي       حم

 و ,انيـ  بيخوب اوضاع موجود را ب و اندوه از يسرگردان رود، يبه كار م  ... گله و اندوه، هجر و  

ن وزن و يـ او با اسـتفاده از ا . د كنجاد ميي اي شعر و وزن هماهنگين محتوا ين رهگذر ب  ياز ا 

. دكنـ ي به خواننده منتقـل مـ  يخوبن را ب  يحالت شخص سرگردان و اندوهگ    ,جمالت كوتاه   

 استفاده مي كند   ني خود اغلب از اوزان نرم و سنگ       يالزم به ذكر است كه مصدق در شعرها       

ة او در منظومـ . اسـت يديـ ه، هجـران، درد و حـسرت و ناام  يـ ني چـون مرث يكه مختص مضام 

ة مجموعـ  يو حت » ي صبور يسالها«،» ها يياز جدا «،  »در رهگذار باد  «،  »اهي،سي،خاكستريآب«

.ن اوزان بهره گرفته استي از ايبه فراوان» ر سرخيش «يشعر

بانين و سر به گريغم

                            شكسته دل و مغموم

مي آيمن از مزار تو م

ديب شهي غري ا-

مي آيمن از مزار تو م

)321 ها،يياز جدا ( من مظلوم      ي ا-

يكـه بـرا   اسـت   سـروده شـده     ) مفـاعلن فعالتـن   (» مجتـث مخبـون   «       شعر فـوق در بحـر       

د مصدق در كـاربرد اوزان  يحم.  رودير آن به كار ميغم، حسرت  و نظا:  هم چون ينيمضام

ن شـگرد موجـب     يـ ق كـاربرد ا   يـ او از طر  .  تواناست ي شعر، شاعر  ي آن با محتوا   يو هماهنگ 

.شود زبانش مييي زداييناانسجام و آش

د مصدق نمـود  ي در شعر حمي اوزان تند و ضرب  ين و آرام به جا    ي        استفاده از اوزان دلنش   

ين فـضا ي، هـم چنـ  ياسـ ي سي در پـ  ي پـ  ي و شكـست هـا     1332 سـال    يكودتا.  دارد يفراوان

 داشـت بـر آن   ي قـو ياز مـردم دركـ  يـ  حاكم بر جامعه، مـصدق را كـه از ن    يديخفقان و ناام  
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ن ي نـرم و دلنـش    ي، اوزان اشـعار خـود را در بحرهـا         ياز جمعـ  ي ن ييگو پاسخ يدارد كه برا  مي

. بسرايد تا اندكي از اندوه و درد ايشان بكاهد

 كه با من مهربان بودنديارانيكجا رفتند 

كه با من در پناه شب

 خواندندي آواز ميخانه ايبه هر م

)43رخ،ر سيش( گفتند     يو با من از شراب و عشق م

ن و يرين، شـ ين وزن دلنـش يـ ا. سروده شده اسـت  ) لنيمفاع(» هزج« شعر در بحر     ةن پار ي       ا

د مـصدق  يـ در خور تأمـل اسـت كـه حم   . ن آرام بخش و  عاشقانه است      يآرام، مناسب مضام  

ن اوزان در يـ  از ايين حـال نمونـه هـا   ي كند، اما در عـ ي و تند استفاده مي از اوزان ضرب  كمتر

؛ مانندشوديافت مي اويشعرها

يده اي، راه سفر گزيده ايدل ز وطن بر

 چو تويست مرا دلين

                        دل نبود از آهنم

گرچه در آب و آتشم

م و خوشميسوزم و گر

)62ر سرخ،يش(هنم       ي ميجمله فدا,گر بودم هزار جان 

 و تنـد    ين وزن ضـرب   يـ ا. ده اسـت  سـروده شـ   ) مفتعلن مفاعلن (» رجز«       شعر فوق در بحر     

 مفهـوم مـورد نظـر      يخـوب  رود كـه ب    يز و پر جذبه و حال به كار مـ         ي شورانگ يان معان ي ب يبرا

د مـصدق، عـالوه بـر       يـ  حم ي اوزان شـعر   يدر بررسـ  . شاعر را بـه خواننـده انتقـال مـي دهـد           

اوزان ك از يـ را هـر  ي ز؛ن وزن و محتوا اشاره كردي بي توان به هماهنگي اوزان، م گوناگوني

 از اوزان  يش بـه فراوانـ    يمصدق در اشعار خو   . د را به همراه دار    يآهنگ و حالت خاص   ,شعر

ةيـ  روحتأثيرپذيري نـشانگر ,واقـع اين نكته در . ن بهره گرفته است   ين، آرام و دلنش   ينرم، سنگ 

ي بـا مفهـوم، مـضمون و محتـوا    ياشـعار . اسـت  حـاكم بـر جامعـه    ي و فـضا  اوضاعشاعر از   

. رودين اوزان به كار مي در ايو انساني، فرهنگياجتماع
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)هاتكرار صامتها و مصوت(يي آوايهماهنگ) 2
ا يـ  است كه از رهگذر وحـدت    ييهاي هماهنگ ةمجموع« در شعر شامل     ي درون يقي       موس

ــشابه  ــت ــصوت  ي ــامتها و م ــضّاد ص ــات ا ت ــها در كلم ــعر پدي ــك ش ــي ــ آيد م ــف(» دي يعيش

يقيش موسـ ي كه باعث افزا,ق روش تكراريمصادن يتر از مهم  يكي.)254ص:1384،يكدكن

ييقاي كـه موجـب بيـشتر موسـ    ياز عوامل. است شود، تكرار صامت و مصوت    يزبان شاعر م  

 حـروف در اثـر تكـرار    يقيموسـ . اسـت  حـروف  يقيشود، موسـ د مصدق مي يشدن شعر حم  

يتكرارهـا « حروف شـامل  يقيموس. حروف و تناسب آن با موضوع شعر صورت مي پذيرد       

 آن تـوازن  هكـه بـ   ) 127ص: 1364ثمـره، (»  افتـد  يك هجا اتفـاق مـ     ي است كه درون     ييآوا

ك مـصراع   يـ در كلمـات    ) صامت و مصوت  (ك واج   ي تكرار   ييواج آرا . ندي گو ي م يواج

ن تكـرار آگاهانـه     يـ ا. ديـ فزاير سـخن ب   ين كنـد و بـر تـأث       ي كه كالم را آهنگ    ياست به گونه ا   

. شـود ي مورد نظر شاعر به خواننده  مي معنيلقا كالم و ا يقيش موس يباعث افزا ,توسط شاعر 

. بـه وجـود آورد     ين لفظ و معن   ي ب يوند جدا نشدن  يق توانسته است پ   ين طر يد مصدق از ا   يحم

ز بـا  يها ن كلمه شامل آني محسوس است كه معنير حروف در سامعه تنها وقتيكه تأث ني ا يبرا«

سا صـنعت حاصـل از تكـرار        يـ   شم  .)250ص:1384،يناتـل خـانلر   (» ر متناسب باشـد   يآن تأث 

 مـنظم و    ةن شـگرد، دو گونـ     يـ  ا ي بـرا  يو. خوانـده اسـت   » يهم حروف «ها را   صامتها و مصوت  

ي مـنظم در آغـاز كلمـات و هـم حروفـ     ين باور است كه هم حروفـ      يل است و بر ا    ئپنهان قا 

يد مـصدق در اشـعارش بـرا       يحم.) 57ص:1378سا،يشم( دهد يان كلمات رخ م   يپنهان در م  

 اصـوات  ,ت، غم و اندوه و انتقال آن بـه مخاطـب          ي و شكا  ي نشاط، شاد  ي مانند ان احساسات يب

يريا صـف  يـ يشيـ  سا يخـوان ر و هم  يـ اصـوات ز  .  را به كـار مـي بـرد        يشي سا يخوانر و هم  يز

گـاه هـا بـه هـم        ي از جا  يكـ ي دو اندام در     يشي سا يهاد همخوان يهنگام تول « كه   استاصواتي  

ان هـوا   يـ  گردد كه جر   ي چنان تنگ م   ي مدت يا گفتار بر  يجا كه مجرا   تا آن  د شو يك م ينزد

حـق  (»  كنـد  ي مـ  يشيـ  سا يجـاد آوا  ي شـود و ا    يده مـ  يي تنگنـا سـا    ةواريـ در عبور خـود بـه د      

 براي نمونه در شعر ؛)78ص:1376شناس،

 جنبشي بياي آرام چون دريشب

ن سرد شبيسكون ساكت سنگ

ردي گياب مي پاين گرداب بيمرا در قعر ا
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)5ان،يدرفش كاو(رد      ي گي مدو چشم خسته ام را خواب

به همراه  » a:آ«و تكرار مصوت    » e«ر مانند   ي، تكرار اصوات ز   يرونير وزن ب  ي       عالوه بر تأث  

. كندي شعر را به خواننده منتقل ميقيموس» س «يشيتكرار صامت سا

(» ييهــم صــدا«و Allibration) (» يهــم حروفــ «يــي شــامل واج آرايــي      واج آرا

(Assonan از ي و گــاهيق هــم حروفــيــ از طريــيد مــصدق واج آرايــدر شــعر حم. اسـت 

.ردي گيها شكل  مني ايز از اشتراك هر دوي ني و گاهييرهگذر هم صدا

شفاعت كن

ن خشم خروشانم كه در چشم استيش خشم، ايبه پ

د آتشفشان درةش قليبه پ

)357،ي صبوريسالها(شفاعت كن   

تكـرار مـنظم و   «.  شوديبه مخاطب م» شدت خشم «ةلقا كنند ا» ش«و  » خ«       تكرار صامت   

. ديـ د آ يـ  پد ي درونـ  يقي موسـ  ي شود كه در شعر نوع     يها موجب م  هماهنگ صامتها و مصوت   

–ييـ  زدا يي زبان و آشـنا    يند برجسته ساز  يا توان در چارچوب فر    ي را م  ي درون يقين موس يا

 اگـر   بويژه؛)116ص:1377دم، مق يعلو(»  داد ي جا -ار بدان باور دارند   يان بس يگراكه صورت 

ار مـؤثر  ي شـعر مناسـب باشـد، بـس       ي عاطف ةنيها با فضا و زم     صامتها و مصوت   ين نوع هماهنگ  يا

.  شوديواقع م

آن شب

رازيدر شهر شاعرانه ش

در شهر شعر

                 شور             

                         شراب و شكوه عشق

كدام دستا ي خسته ام آيبر شانه ها

)16ر سرخ،يش(بنهاد كوه عشق     

 جدا از آهنگ حاصل از    يكه در شعر خود آهنگ    نيشعر عالوه بر ا   اين  د مصدق در    ي       حم

راز را در يشـهر شـ  » تيميشور، نشاط و صـم « توانسته است يخوبد آورده بي پديوزن عروض 

.  شعر بازتاب دهديفضا
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يبريچو برف ساحل س

خستانياه سرد يس

                   نشسته سر تا سر 

)19ر سرخ،يش...    (                                             به هر كجا كه هنوز

 دمد و در    ي شعر م  ي را در فضا   يان سرد و زمستان   ي شود كه جر   يده م يشن» س «ي   هم صامت 

يشتر شـعرها  يـ در ب . د زمستان و فصل سـرد ارتبـاط دار        ةده شد ير كش ي به تصو  يجه با فضا  ينت

ي شـعر همـاهنگ    يها چنـان بـا فـضا      حاصل از تكرار صامتها و مـصوت      يقيموس,د مصدق   يحم

 اسـت كـه موضـوع  و    يـي  آوايهاي و آهنگ، هماهنگييقاين عناصر موسي اييدارد كه گو  

. نوازدي شعر را ميمحتوا

 سرد كدورت افسوسي خاكسترةو سكوت تو پس پرد

)43اه،ي،سي،خاكستريآب(ر تر است    ي                               سخت دلگ

حالـت سـكوت و غـم و انـدوه را بـه      » e«ر يـ ن مـصوت ز   يو هم چنـ   » س«       تكرار صامت   

ن سـاختن   ي و آهنگـ   ييبـا ي ز بـه منظـور   د مـصدق در شـعر خـود         يـ حم.  كنـد  يمخاطب القا م  

ـ   ها،ن و آهنگ صـامتها و مـصوت       ياشعارش به طن   ـه خاصن يـ مـصدق از ا .  داشـته اسـت  ي توج

 شـعر   ين شگرد موجب غنا   ياستفاده از ا  .  رساند ي م ياري مفهوم به مخاطب     يرهگذر به القا  

.د شوياو م

يتوازن واژگان
اسـتفاده از   . د شـو  ي مـ  يي است كه موجب قاعده افزا     ي از عوامل         تكرار در سطح واژگان   

جـاد تـوازن در   ي عامل ا,تكرار.  شودي ميي زدايياز واژه ها و آشن ين شگرد موجب رستاخ   يا

 اسـت كـه   يله اين وسـ يرات و بهتـر ين عوامل تأث ي تر يآن از قو  «زيرا  ؛ رود يشعر به شمار م   

يزيبي ترديد آن چ   .)99ص:1384،ي كدكن يعيشف(»  كند ي القا م  ي را به كس   يا فكر يده  يعق

ود، اين نكتـه اسـت كـه         ش ي شعر مصدق م   ي ساختار كلّ  يكه موجب انسجام و مانع گسستگ     

ن ي و از ااست شعر   ي مركز ةد كه هست  شوي تكرار م  ياغلب در آغاز بندها، عبارات و واژگان      

.دق در شعر همبستگي به وجود آوريطر
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ا تكـرار در سـطح جملـه        يـ      تكرار در سطح واژه شامل تكرار واژه، تكرار در سطح گروه            

.  آورديف را بـه وجـود مـ    يـ ه و رد  يـ افن ق ير جناس و سجع و هـم چنـ        ي نظ ي كه صناعات  است

 كه از رهگـذر تكـرار       يعيصنا.  زبان شاعر است   يقيش موس ي از عوامل مهم افزا    يكيتكرار،  

د و شاعر بنـا بـه ضـرورت از آن           ندار ي مشخص يد، اغلب جا  ري گ ي شكل م  ييمايدر اشعار ن  

دق مـورد   د مص ي در شعر حم   ين موارد تكرار واژگان   يترن قسمت مهم  يدر ا .  كند ياستفاده م 

. ردي گي قرار ميبررس

تكرار واژه ) 1
در . ر اسـت يپـذ  كامـل امكان ي نـاقص و همگـون  ي      تكرار واژه در شعر به صورت همگـون     

 از دو ي بخـش يـي  كند كه تنها تشابه آوا     ي استفاده م  ي ناقص معموالً شاعر از واژگان     يهمگون

جـاد  ين ايع جنـاس و هـم چنـ   ن شگرد موجب ايجـاد انـوا  ي از ايريبهره گ . ا چند واژه است   ي

نـاً  ي را ع ي است كه در آن شاعر واژگان      يوه ا ي كامل ش  يهمگون. دشويه در سطح شعر م    يقاف

 مفهـوم  يد بر آن واژه در القـا      ين تكرار اغلب به منظور تأك     يا. دكنيدر سطح كالم تكرار م    

يمـ ع يگـر صـنا  يجاد جناس تام و دي كامل در سطح كالم موجب ا يهمگون. همراه آن است  

يف مـ  يـ  رد يريرد، موجب شكل گ   يه صورت پذ  يان مصراع و بعد از قاف     يگردد و اگر در پا    

ا چنـد واژه اسـت و   يـ  بخشي از دو يي ناقص، تشابه آوايتكرار واژه به شكل همگون   «. گردد

ك يـ ا تكـرار    يـ يا چند عنـصر دسـتور     يان دو   ي كامل م  يي كامل در اصل تشابه آوا     يهمگون

 تكرار واژه در اشعار حميد مـصدق        .)201/1ص:1380،يفوص(»  واحد است  يعنصر دستور 

:در انواع ذيل صورت پذيرفته است

ه يقاف) 1-1
يشدت مـورد توجـه علمـا      دارد به گونه اي كـه بـ       ياريت بس يه در شعر گذشته اهم    ي       قاف

امـا  «: سديـ  نو ين مـ  يف آن چنـ   يـ  در تعر  ين طوس يرالديخواجه نص . بالغت قرار گرفته است   

جا اتحاد حـروف خاتمـه اسـت بـه اخـتالف      نيشابه اواخر ادوار باشد و مراد از تشابه ا         ت ,هيقاف

ا در يـ ات مردف باشـد در لفـظ   يكه در ادب؛ چنان چه در حكم مقاطع باشد    ا آن يكلمات مقاطع   

ا ييكه در مثنو  ه در آن اعتبار كنند چنان     يها است كه قاف   ا مصرع يجا  ني و مراد از دورها ا     يمعن

 منظـور از    واقـع  در   .)27ص:1363،يطوس(» ده ها يكه در قطعه ها و قص     ، چنان  تمام يهاتيدر ب 
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يها نـامكرر مـصراع  يان كلمـات قاموسـ  ي است در پا  ينيا حروف مشترك مع   يحرف  «ه  يقاف

.)92ص:1369ار،يان كاميديوح(» ك شعري

ر يل تـأث  يـ ه در شـعر موجـب تكم      يـ حـضور قاف  . دارديت قابـل تـوجه    ياهمه در شـعر   ي       قاف

.  آن اسـت   ييقاي موسـ  ةه، جنبـ  يـ ت قاف يـ ن عوامل اهم  يتر از مهم  يكي«. د شو ي آن م  ييقايموس

ك قـسمت و  يـ ان يـ  پايارا مثـل نـشانه  يـ  ز؛ وزن استة وزن و كامل كننديه از جلوه ها  يقاف

 مفهـوم   يو موجب القا  ) 52ص:1384،ي كدكن يعيشف(»  دهد يگر را نشان م   يآغاز قسمت د  

ه بـه  يـ ر است كه قافيپذ امكانين امر زمانيت است كه ا  يناان ع يشا.  گردد يشعر به خواننده م   

ه يـ ه شـود، قاف يـ  قافي و مفهـوم شـعر فـدا     ي اگـر معنـ    رايـ ز «؛اصرار وتصنّع تكرار نشده باشـد     

يگـر، واژه هـا    يه اسـت و بـه عبـارت د        ير قاف يمش اس ي كه مفاه  ي است نه شعر، شعر    يپرداز

ان يديــوح(» ، بلكــه نظــم اســتستيــ نيقــي را بــه وجــود آورنــد، شــعر حقيه دار، معــانيــقاف

ه يـ  از قافيه بر اسـاس نظر      يفي به تعر  قي نسبتاً دق  ي سنّت يهافي جدا از تعر   .)93ص:1369ار،يكام

-ل واژ يـ ه در سـطح تحل    يـ معتقد است قاف  » حق شناس « استاد   :شود اشاره مي  ي زبانشناخت يها

ي ناتمـام  يـي ه هـم آوا   يـ قاف«: سديـ  نو ين باره م  ي در ا  يو. ف است يل و توص  ي قابل تحل  يواج

 نـامكرر  ين واژه هـا يان آخـر يـ  در پاكسانييا چند صورت با تواليك ياست كه از تكرار     

.)62ص:1370حق شناس،(» دي آيد ميف پديش از ردي شعر و گاه پيهاتيا بيها مصراع

ه يـ  قافين رهگذر توانست سـاختار اصـل  ياو از ا.  را  در هم شكست يما اوزان شعر سنّت   ي      ن

مـا  ياگـر قبـل از ن  . ه را در خـدمت شـعر در آورد  يـ  نشان دهـد و وزن و قاف    يخوبرا در شعر ب   

شـده  مبـدل    ياريـ  اخت يه بـه امـر    يـ ، قاف ييمـا يدر شعر ن   بود   ي الزام يه در شعر امر   يوجود قاف 

يقير مـا موسـ    يـ ا بـه تعب   يـ  شـعر اسـت      يقيل موس يه در تكم  يارزش قاف «: سدي نو يما م ين. است

. ردي ندارد كه كجا مورد استفاده قرار گ       ي پس ضرورت  ؛ است يروني ب يقي موس ةتكمل,يكنار

يعيشـف (» ميـ  آور يه را مـ   يـ م، قاف يگـر بـرو   ي د يم بـه مطلبـ    يهر جا مطلب تمام شد و خواسـت       

 و هـر    ه پانزده نقـش متفـاوت بـر شـمرده         ي قاف ي برا ي كدكن يعي شف .)121ص:1383،يكدكن

 در  يعيه مـورد نظـر شـف      يـ  قاف يها نقـش  تمـام .  قـرار داده اسـت     يدقّت مـورد بررسـ    كدام را ب  

-يي شـعر كـه موجـب آشـنا        ي توجه به عناصـر سـاختار      -انيگرا صورت يهاهيچارچوب نظر 

ي بـه نقطـه ا  هيـ چشم و گـوش در قاف «.  قابل تأمل است- گردديز واژه ها ميزدايي و رستاخ 

ث ن باعـ يـ  از آن بگذرنـد و ا   يخواهنـد بـه زود    ي ندارنـد و نمـ     ي رسند كه چنـدان شـتاب      يم
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يعيشــف(»  ببــردي واژه هــا پــ يكــيزي و في ذاتــييبــايشتر بــه زيــ شــود خواننــده ب يمــ

.)94ص:1384،يكدكن

ك يـ ن امكان وجود دارد كه از يان رسد، اما ايك نقطه از وزن به پاي تواند در   يه م ي       قاف

ةي قبل از قاف   ي از نقطه ا   شتري ب يل هجاها يه به دل  ي قاف يها از ساخت  يكيا  ينقطه وزن آغاز شود     

.  گر شروع گردديد

يشيه آسايپناهسا

                      پناهم ده

)227 ها،يياز جدا(د راهم ده   يدرون خلوت امن و ام

يشتريـ  بياز تعـداد هجـا  » راهـم «ه خـود يعنـي   يـ  هـم قاف ةنسبت بـه واژ   » پناهم«ه  يساخت قاف 

.استشده ن شروع در وز» راهم«ش از ي پةن از نقطيبنابرا. برخوردار است

 مناسب در اشعار خويش بهره گرفته و از ايـن طريـق             يه ها ي از قاف  يخوبد مصدق ب  ي       حم

 مصدق بـا دارا بـودن       ييمايشتر اشعار ن  ي كه ب  يي تا جا  عارش افزوده است   اش يقي موس يبر غنا 

يي از توانـا ي ناشـ ييبـا ين زيا. است برخوردار ي خاصييباي از تشخّص و ز مناسب يه ها يقاف

 تـوان بـه     يه در شـعر او مـ      يـ  قاف يهـا يژگياز و . است   از كلمات مختلف     يريگشاعر در بهره  

: ر اشاره كرديموارد ز

ي صوتةيقاف) 1-1-1
ا يـ  در صـوت  يق همـاهنگ يه از طري هم قافةن دو واژي بيه اغلب رابطه اين نوع قاف ي       در ا 

ـ  ي صـوت  يگ و همـاهن   يقيه هـا از موسـ     يقاف.  مشترك وجود دارد   يهاواج برخـوردار   ي خاص 

ش در شعر به جـا بگـذارد،        ي خو ي تواند در جا   يه م ين نوع قاف  ي كه ا  يراتي از تأث  يكي«. است

ه را بـه  يـ  قاف ,ب كه شاعر  ين ترت ي است به ا   يعوض كردن نوع ارتعاش صوت در هر بند شعر        

لهي توانـد بـه وسـ      يرد كه تنها حضور آن مـ      ي گ يدر نظر م  » ك دستگاه مولد صوت   ي«عنوان  

 در  يهماهنگ.) 314ص:1377،يمحمد آمل (» ر خود را به جا بگذارد     يه، تأث يقاف» يرو«حرف  

د مـصدق از    يـ حم.  گردد ي مفهوم به ذهن مخاطب م     ي مشترك باعث القا   يهاصوت و واج  

 مانند؛ استشدهموجب انسجام و تكامل شكل اشعارش ,ي صوتيه هايق كاربرد قافيطر

د كرديكه اكنون جنگ با

د كردير گلرنگ بايرمن شمشبه خون اه
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)20ان،يدرفش كاو(د كرد    يو دامان شرف پاك از هر ننگ با

و » گلرنـگ «،  »جنـگ  «ةيـ  هـم قاف   يهـا  هماهنگ در واژه   يجاد صوت ي       هم هجا بودن و ا    

 مفهوم شـعر بـه مخاطـب    ي و القاينوازموجب گوش,» د كرد يبا«ف  يو استفاده از رد   » ننگ«

يين هـم هجـا  ي شـود، طنـ    ينواز خواننـده مـ    ، آنچـه گوشـ    يرونـ ي ب ي صوت ةيدر قاف «. دشويم

ار يه گـوش سـهم بـس   ين قسم قافي در ا نيبنابرا. ردي گ يه قرار م  ي قاف ي است كه در جا    يكلمات

.)318ص:همان(»  دارديري نسبت به ذهن تصويادتريز

 ستين شادي حصار حصيدر آن سو

 حصاريو در آن سو

)174گذار باد،در ره( ست      ي و آزادييشور رها

ق يـ  مفهـوم از طر يسبب القا,» يآزاد«و » يشاد«در » ي«       كشش و امتداد صوت حرف      

ي حتـ ؛ار داردي بسي دقّتي صوتيه هايد مصدق در انتخاب واژگان قاف     يحم. گردديآهنگ م 

 در شـعر  يشتريـ  بيـي كـشد كـه هـم آوا   يرون ميگر بي د ياك واژه را از درون واژه     ييگاه

.  شودي ميي زدايي در سطح واژگان و آشناي باعث برجسته سازجاد كرده،يا

 زمانيدلم آن سو

ا دارديبا تو آ

؟يداري دة وعد-

دم؟يچه شن

؟ي            تو چه گفت

)363،ي صبوريسالها!   (؟ي آر-

ه قـرار  يـ  شـعر در قاف ييباي اوج ز ةنقط» يآر«. است» يداريد «ة از واژ  يئجز» يآر «ة       واژ

ن يـ شـاعر بـا اسـتفاده از ا       .  افكنـد  ين مـ  ي در گوش مخاطب طن    يگرفته است و با چه تشخّص     

.ش را برجسته سازدي شعر خو است توانستهيخوبشگرد ب

يري تصوةيقاف) 2-1-1
ة در بردارنـد ييقاي موسـ ة شود كـه عـالوه بـر جنبـ         ي گفته م  ييه ها ي به قاف  يريه تصو ي       قاف

د كـه در    شـو يان م يبا ب يها به شكل مختصر و ز     هين قاف ير حاصل از ا   يتصو. در باش يك تصو ي
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ت و  يـ  بـا خلّاق   يمي ارتبـاط مـستق    يريه تـصو  يـ قاف«. اسـت ر گذار   ي مفهوم به مخاطب تأث    يالقا

.)323ص:1377،يمحمد آمل(»  شاعر دارديالي و خينش ذهنيآفر

ند كوچ كرديمرغان نغمه خوان همگ

و بانگ زاغ

 باغي                در تمام

و باغ

       غرق داغ

و باغبان غمزده

)59ر سرخ،يش(رحم       يعت بين طبيم ايتسل

ي كـه در بـاغ، زاغ جـا         اسـت  زييگر فصل پـا   انينما» داغ«و  » باغ«،  »زاغ«ه  ي هم قاف  ي   واژه ها 

يريه تـصو  يـ ق با استفاده از قاف    د مصد يحم. ن و پژمرده است   يبلبل را گرفته است و باغ غمگ      

.  كشدير مي به تصويخوب حاكم بر شعر را بيفضا

آن گرد تك سوار

دان جنگ رفتيح گشت و به ميغرق سل

)468،ي صبوريسالها(تا بسترد ز نام وطن گرد ننگ رفت     

 نبـرد را بـه ذهـن     ة صـحن  يخـوب گر واژگان ب  يدر كنار د  » ننگ«و  » جنگ«ه  ي هم قاف  يواژه ها 

. كندي ميب تداعمخاط

ي دستورةيقاف) 3-1-1
ةك مقولــيــه را از يــ هــم قافة اســت كــه شــاعر در آن دو واژه اييــ، قافيدســتورة يــ       قاف

ه اسم، فعل، صفت و يـا    ي به اين ترتيب كه ممكن است هر دو واژه هم قاف            آورد ي م يدستور

ا موافـق   ي مخالف   يستور د يه ها ي تواند با قاف   ي م يك مكتب ادب  يا  يك شاعر   ي«. دمتمم باش 

 كه  Agrammatical) (يه نادستور يقاف. د باش يا ضد دستور  ييد دستور يه ها با  يقاف. باشد

د، ماننـد صـور نادسـتورمند        مانـ  ي توجه مـ   ي ب ين صورت و ساختار دستور    ي ب ةرابطنسبت به   

)Agrmmatisme (ــوع ــينــ ــي آســ ــيب شناســ ــودار مــــ ي كالمــ ــازدي را نمــ »  ســ

 در شعرشان بـه صـورت ناخودآگـاه    يژگين و يالً شاعران از ا    معمو .)113ص:1383،يميقو(

.  كندين شگرد نيز استفاده ميد مصدق گاه در شعر خود از ايحم. رندي گيبهره م
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زد؟ي برخيچه كس

زد؟ي با دشمن بستيچه كس

يچه كس

پنجه در پنجه هر دشمن دون 

)67اه،ي،سي،خاكستريآب(زد   ي                                     آو

.است فعلي دستورةمقوله و ازي هم قافي واژه ها,»زديآو«و»زديبست«،»زديبرخ«يواژه ها

يپنداشت

چون كوه، كوه خامش دمسردم؟

)85در رهگذار باد،( دردم؟     ي درد، سنگ ساكت بيب

.است صفت يه و از مقوله دستوريهم قاف» دردميب«و » دمسردم «يواژه ها

) يدرون(ي ميانةيقاف) 4-1-1
 اسـت  يد و آن هنگـام يـ  آيك شـعر مـ  ييهاان مصرعي است كه م  يه ا ي، قاف ياني م ةي       قاف

 شعر  يهاوانيان د يدر م . ه استفاده كند  يها هم از قاف   ان مصرع ي، م ياني پا ةيكه شاعر عالوه بر قاف    

نمي بينيم؛ مانندات شمس ي غزلي را به غنايوانيچ دي هي درونةي از نظر قافيفارس

ار مرا      يي راه ده اييد توي اومة  روضييد توي ناهة خانييد توي خورشةحجر

)30ص:1/ر موالنايوان كبيد (

؛ مانندن شگرد بهره جسته استيز از ايد مصدق نيحم

تو وز رخ همچو ماه تودور از آن نگاه 

م، شب                                  يروز در آه و زار

)61ر سرخ،يش(ونم        ي                               به فغان و ش

.  را شكل داده استياني مةيقاف» ماه«با » نگاه «ةواژ

يده اي، راه سفر گزيده ايدل ز وطن بر

 چو تو يست مرا دلين

)62ر سرخ،يش(                       دل نبود از آهنم       

. ساخته استياني مةي هم قافةواژ» يده ايگز«با » يده ايبر«
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ف يرد) 2-1
.)89ص:1374سا،يشم(» ناً تكرار شود  يعدرآخرمصراعها  كهاستيكلماتايكلمه«,في       رد

يقيجـاد موسـ  يود كـه موجـب ا   ري در شـعر بـه شـمار مـ     يقين عوامل موس  يترف از مهم  يرد

هـا وجـود    گـر زبان  ي اسـت و در د     يف از مختصات شعر فارس    يرد. د شو يمضاعف در شعر م   

 رشـد و  ة تـا دور ي موجـود شـعر در  ين نمونـه هـا  يترمياز قد«. رود به كار مي   كمترا  يندارد  

االت يـ  خ ة بوده است كه به توسـع      يف همواره جزء آشكار و بارز شعر فارس       يتكامل آن، رد  

يعيشـف (» سـازد يع مـ  ي كند و مجاز و استعاره را وس       ي در شعر كمك م    يريبات تصو يركو ت 

ف و عدم توجه اعـراب      يان به رد  يراني، علت توجه ا   ي كدكن يعي شف .)233ص:1372،يكدكن

 و  ييقاي از دو عامل موس    يكرد ناش ين رو يا. داندي م ي زبان فارس  يعيدر ساختمان طب  به آن را  

 از اعـراب    ي نـشان  ي برخالف كلمـات عربـ     ي كلمات فارس  ييقايس مو ةجنب.  است يشناختزبان

ي انـدك ي اگر چـه در زبـان فارسـ   .جاد كردي ايتوان در آن كشش صوتين، نم ي بنابرا ؛دندار

ست كـه   يـ رد، اين توقّـف بـه آن انـدازه ن         ي پذ يصورت م » يرو« حركت قبل از     يتوقّف رو 

نـد تـا    ي جو يف بهره م  ي شعر از رد   يقيل موس ي تكم ين برا يبنابرا. ه را كامل كند   ي قاف يقيموس

يقيست، گسترش دهند و بر موسـ      يشتر ن ي دو حرف ب   يكيكه  ,ان شعر را    يحروف مشترك پا  

.نديفزايشعر ب

ا مةچگونه باز به ماتم نشست خان

ن باديهزار نفر

يدي پليبه دستها

)235 ها،يياز جدا( ماةانيكه سنگ تفرقه افكند م

.  شود ي شعر م  يقيل موس يف است كه موجب تكم    يد، رد ي آ يه م چآن» انهيم«و  » خانه«بعد از   

ن يـ ا. در زبان شعر مـؤثر اسـت      » بود«و  » است« مانند   ي ربط يها، وجود فعل  يشناختاز نظر زبان  

رد و موجـب  يـ  تواند قرار بگ  ي جمله م  ي است كه در هر جا     ي زبان فارس  يهايژگيشگرد از و  

.ف در شعر شوديگسترش رد

شب 

 آفتاب روشني     ب

 بود ي                           نوران
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تا صبحگاه 

ده دماني              تا سپ

)140در رهگذار باد،( بود      ي                                مهمان

هـايي كـه در     فيرد. استف  ي رد ,»بود «يه و فعل ربط   يقاف» يمهمان«و  » ينوران «ي       واژه ها 

ن بـسامد  يشتريـ ان ب ين م ي كه در ا   استي فعل يهافيشتر رد ي، ب فتهد مصدق به كار ر    ياشعار حم 

يژه در منظومـه هـا     يو از اشعار بـ    ي اما در برخ   مربوط است؛ »بود«و  » است«،  ي ربط يهابه فعل 

ا جملـه كوتـاه     يـ  كـه عبـارت      مـي خـوريم    بر ييهـا فيبـه رد  » ر سـرخ  يش«و  » ي صبور يسالها«

: لي ذيهامانند نمونهاست؛

با شادخواران

 وحدت ة               شاد باد از باد

 كه بنشستند ييبه هر جا

خدا را 

            جانشان آباد باد 

) 46ر سرخ،يش           ( وحدتة                                  از باد

 وي  ي شـعر  يقي موسـ  ينمونه موجب انسجام و غنـا      اين   در  » باد از بادة وحدت   «       رديف  

 حركـات صـامتها     يهنگد مـصدق همـا    يـ ف در شـعر حم    يـ  رد يژگـ ين و يتـر مهم. شده است 

ه بـا هـم   يـ ف و قافيـ ، ردي كه از سـاختمان صـوت      يف است به گونه ا    يه با رد  ي قاف يهاومصوت

 مانند ست؛وسته ايگر هماهنگ و پيد

 ستير خاكستر ذهنم باقيز

آتش سركش و سوزنده هنوز 

 سوزان ي است از عشقيادگاري

)384،ي صبوريسالها(روزنده هنوز       كه بود گرم و ف

ي با هـم همـاهنگ     ياز نظر ساختمان صوت   » هنوز«ف  يو رد » فروزنده«و  » سوزنده«هاي  هي   قاف

 مفهـوم و  ي به تداعيخوبب» و«ن مصوت يو هم چن » ه«و  » ن«،  »ز «يهااشتراك در صامت  . دارد

بـه مخاطـب    »  سـوزان  يشقآتش ع « مفهوم مد نظر او      ي كند و به القا    يمنظور شاعر كمك م   

يپـارچگ كيه و وزن خود به خود يكنار قافدر«ف يخور تأمل است كه رد   در. رساند ي م ياري

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


26                                     نشرية ادب و زبان فارسي دانشكدة ادبيات و علوم انساني                                 شماره  318

 در وزن و يل همـاهنگ يـ  شـعر بـه دل  ي بنـدها  ي وانگهـ  ؛ آورد ي شعر را به ارمغان م     ييقايموس

 و ساخت شعر استوار و      , كلّ شعر به هم مربوط       ييز به مدد وحدت معنا    ي و ن  ي كنار يقيموس

.)245ص:1378،يعباس(»  شوديمحكم م

جناس) 3-1
 شـود، كـاربرد   ي زبـان شـاعر مـ   يقي موسـ ي حـروف موجـب افزونـ   يقيچه در كنار موس    آن

 است كـه در     ييها از روش  يكييا هم جنس ساز   يس  يروش تجن . استجناس در سطح شعر     

. د كنـ  ي كـالم را افـزون مـ       يقيآورد و موسـ    به وجود مي   يسطح كلمات و جمالت هماهنگ    

يهــا كــالم اسـت كــه در طرح يهاس، هـر نــوع اشــتراك در مـصوت و صــامت  مفهـوم جنــا «

در ذات هر زبان و در طبيعت هر زبـان، جنـاس خـود           .  تواند خود را نشان دهد     يگوناگون م 

 روش  .)301ص:1384،ي كـدكن  يعيشـف (»  دهـد  ي نشان مـ   يشناسك قانون زبان  ي به عنوان    را

 كـه كلمـات هـم جـنس بـه نظـر       ي به طوركهاستشتر واي هر چه ب يكيس بر اساس نزد   يتجن

 كامـل هـم   يق همگـون يـ كـه از طر اسـت  ي واژگانيها از توازنييهاگونهانواع جناسها . نديآ

ل، يجناس مذّ رّف، جناس وسط،  جناس مط  ناقص مانند    يهمگونا  ي جناس تام و مركب      چون

.ستجناس اشتقاق و جناس مضارع شكل گرفته ا

جناس تام) 1-3-1
 در حـروف و     يعنـ يالفـاظ در گفـتن و نوشـتن متجـانس           «، جناسـي اسـت كـه           جناس تـام  

صــرف نظــر از .) 49ص:1377،ييهمــا(»  مختلــف باشــندي و فقــط در معنــيكــيحركــات 

جناس تـام صـنعت   «. مي پردازي نو در مورد جناس تام م     يهافي از تعر  يكي به   ي سنّت يفهايتعر

ي از نقشها  يكيكم از نظر   كه دست  كسانييسه است با توال   ي هم نو  -آواهميهاكاربرد صوت 

در خور ذكر اسـت  .)284/1ص:1380،يصفو(» گر متفاوتنديكدي با ييا معنايي، نحو يصرف

ين شـگرد بـا بـسامد   يد مصدق از ا   يحم.  شود يز شامل م  يف جناس مركب را ن    ي تعر  اين كه

:لي ذةدر نمون» دل«واژه .  در اشعار خود بهره گرفته استيكم

دل من در دل شب

)45اه،ي،سي،خاكستريآب(ند    ي بيب پروانه شدن مخوا
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جناس مضارع) 2-3-1
ا وسـط آن وجـود داشـته      ين  ي آغاز يها است كه اختالف در صامت     يجناس مضارع، جناس  

آن را اشـد، بك بـه هـم      يـ هـا نزد   آهنـگ تلفـظ آن     يعنـ ياگر مخرج دو حرف مختلف      . باشد

نــديرا جنــاس الحــق گو ب المخــرج نباشــد، آن  يــنــد و اگــر قر يجنــاس مــضارع گو 

: جناس مضارع در شعر ذيل.)282ص:همان(

ت سي نغز تو از غصه تهةقص

باز هم قصه بگو

تا به آرامش دل

)51اه،ي،سي،خاكستريآب(سر به دامان تو بگذارم در خواب روم     

ب يـ قر» غ«و  » ق«را دو حـرف متفـاوت       يـ  ز ؛جناس مضارع اسـت   » غصه«و  » قصه«   دو واژه   

 در شعر.استالمخرج 

 داند، اماياو نم

شه يشه را با تير

)480،ي صبوريسالها(ست       يمحبت از الفت ن

د المخـرج  يـ بع» ت«و » ر«را حروف مختلـف  يزاست؛ جناس الحق   » شهيت«و  » شهير «ةدو واژ 

. است

ديجناس زا) 3-3-1
د يـ ر حم ن كـاربرد جنـاس در اشـعا       يشتريـ ، ب يج در ادب فارسـ    يـ هاي را ان انواع جناس  ي   از م 

 جناس مطرف، جناس وسط و جنـاس   مربوط است كه شامل سه قسم   د  يمصدق به جناس زا   

 از كلمـات متجـانس نـسبت بـه     يكـ ي« اسـت كـه در آن      يجناس مطرف جناسـ   . ل است يمذ

.)42ص:1378سا،يشم(» شتر داشته باشديا دو هجا در آغاز بيك ييگريد

هدي هر آفرةدي فريتو ا

)303 ها،يياز جدا( بر تو چه رفت؟        -

. ك حرف اضافه در آغاز اضافه داردي» دهيفر«نسبت به » دهيآفر «ة   واژ

 در  يگـر يك حرف نسبت بـه د     ي از كلمات متجانس     يكي است كه    ي   جناس وسط، جناس  

 مانند؛وسط اضافه دارد
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هنوز بر دهن جام

)17ر سرخ،يش( ست   ي                        نام جم جار

 دو كلمه متنـاجس  يوقت. را اضافه دارد» ا«حرف وسط » جم«نسبت به  » جام«   واژه متجانس   

ل خوانـده  يد، جنـاس مـذ  كـم داشـته باشـ   ا يـ اد يـ  را ز  يدر حرف آخر نسبت به هـم كلمـه ا         

؛ مانندشوديم

 اشكةنديچشم من، چشمه زا

)42ه،اي،سي،خاكستريآب(گونه ام بستر رود       

. شتر دارديرا در آخر ب» ه«حرف ,» چشم «ةنسبت به واژ» چشمه« متجانس ةواژ

جناس مزدوج) 4-3-1
نـد ي گويرد، آن را جنـاس مـزدوج مـ   يـ  گي كه دو كلمه مشابه پشت سر هم قرار مـ    ي   زمان

و » راه «ين واژه هـا   يو هـم چنـ    » اليسـ «و» ليسـ  «يواژه ها . )304ص:1384،ي كدكن يعيشف(

:ست برخوردارايژگين ويل از چني ذةموندر ن» تباه«

ال نگاه سبزتيل سيس

كاوديرانه كنان ميان وجودم را ويهمه بن

زت معتادميال انگيو من به چشمان خ

ن راه تباهيو در ا

)47اه،ي،سي،خاكستريآب( خود را از دست دادم      يعاقبت هست

جناس ناقص) 5-3-1
 و در حركـات مختلـف       يكـ يس در حـروف     اركان جنـا  « است كه    يجناس ناقص، جناس  

» گَـرد «و » گِـرد  «يها واژه .)50ص:1377،ييهما(» نديز گو يد، كه به آن جناس محرّف ن      باش

:د دهيل، جناس ناقص را شكل مي ذةدر نمون

ميبر كام ما نگشت و نكرد

 كه چرخ نگردديكار

ن چرخ گِرد گَرد چرخ كهن گشت ويا

                 كشت و

)113در رهگذار باد،(                                                           گشت    
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جناس قلب) 6-3-1
.)33ص:1378سا،يـ شم(»  مـشترك كلمـات اسـت   يهاع واكياختالف در توز «   جناس قلب   

مربـوط »ينيمحورهمنش«جناس قلب را به     ,» اتي به ادب  ياز زبان شناس  « در كتاب خود     يصفو

يهـا  شود كـه از واج ي را شامل ميي واژه ها  ,جناس قلب «: سدي نو ين باره م  ي داند و در ا    يم

»  اسـت يني محـور همنـش  يهـا بـر رو  ة وقوع همخوانويكسان برخوردارند و اختالفشان در ش    ي

ش اسـتفاده كـرده     ين شگرد نيـز در شـعر خـو        يد مصدق از ا   يحم.)289/1ص:1380،يصفو(

:است برخورداريژگين وير از ايدر شعر ز» قواد«و » وقاد «ة دو واژكه؛ چناناست

شاعران وقاد 

-ا نه ي-

                                  جمله قواد 

)487،ي صبوريسالها( گفتند         يفتح نامه به كف از فتح سخن م

تكرار در سطح گروه) 2
گـاه تكـرار در شـعر بـه شـكل تكـرار گـروه كلمـات صـورت          ,صدق  د مـ  ي       در شعر حم  

شتر سـاخته شـده و      يـ ا ب يـ ك واژه   يـ  است كه از     يمنظور از گروه، آن واحد زبان     «. ردي پذ يم

، گـروه   ي گـروه فعلـ    ة به سه طبقـ    ي زبان فارس  يگروه ها .  را در جمله داراست    ينقش واحد 

 تكـرار در سـطح گـروه بـه دو       .)207،208ص:همـان (»  شـود  يم م ي تقس يدي و گروه ق   ياسم

. ردي گي كامل انجام مي ناقص و همگونيصورت همگون

 ناقص يهمگون) 1-2
يا چنـد عنـصر دسـتور   يـ ك يـ ا چنـد گـروه، شـامل    ي از دو يبخش« ناقص   ي       در همگون 

مانند؛) 2098/1ص:1380،يصفو(»  شوديدرون گروه تكرار م

دي آري خصم رويبه سو

يروزيپ فتح و يبه سو

)30ان،يدزفش كاو      (ي روز بهروزيبه سو

. ناقص تكرار شده استيبه صورت همگون» ...يبه سو« نمونه ايندر
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 كامل يهمگون) 2-2
»  شــوديكــسان تكــرار مــيي گــروه بــا تــوالي عنــصر دســتوريتمــام «, كامــليدر همگــون

.)209ص:همان(

ا هنوز هم ي آ

يني زرة كالسكةدلبست

ا هنوز هم يآ

 را يي طاليدر خواب ناز، قصرها

)159در رهگذار باد،   (يني بي م-

.در سطح گروه به صورت كامل تكرار شده است» ا هنوز هميآ« شعر ايندر

تكرار در سطح جمله) 3
 دليـل  نيـ ر اسـت بـه ا      برخوردا ياريت بس ي از اهم  ييماي      تكرار در سطح جمله در شعر ن      

 مفهـوم نقـش   يدن بـه زبـان شـاعر در جهـت القـا        ين نوع تكرار، عالوه بر انسجام بخش      يكه ا 

 اسـت  يله اين وسـ ير است و بهترين عوامل تأثي تريتكرار از قو«.  كنديفا مي را ا يبرجسته ا 

 تكرار در سطح    .)99ص:1384،ي كدكن يعيشف(»  كند ي القا م  ي را به كس   يا فكر يده  يكه عق 

.ردي گي كامل انجام مي ناقص و تكرار همگونيمله به صورت تكرار همگونج

 ناقص يهمگون)1-3
ده ي ناقص نام  يك گروه از جمله را شامل شود، همگون       ي       تكرار در سطح جمله اگر تنها       

اي  در جملـه   در چنين شرايطي بخش از يك جمله كه بيش از يـك گـروه اسـت               «.  شود يم

: براي نمونه؛)210/1ص:1380،يصفو(» ديگر تكرار مي شود

ي سامانيمن به ب

 مانم يباد را م

يمن به سرگردان

)56اه،ي،سي،خاكستريآب( مانم      يابر را م

را ....مـن بـه   «در دو جملـه  . شـود  تكرار ناقصي در ميان دو جملـه مـشاهده مـي      , نمونه ايندر

. تكرار شده است,»مانممي
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 كامل   يهمگون) 2-3
 جمله  يرد كه تمام  ي پذ ي صورت م  ي كامل هنگام  ي در سطح جمله به صورت همگون      تكرار

به طور كامل تكرار شود؛ مانند

 ز آتش هاست ينه من مجمريان سيم

 ز آتش هاست ينه من مجمريان سيم

شه در دل من با تو يهم

)20ان،يدرفش كاو(ن نجواست     ين چني ا-

 كامـل در سـطح جملـه       ياز همگـون  »  ز آتـش هاسـت     ينه مـن مجمـر    يان سـ  يم «,شعرايندر

. برخوردار است

جه ينت
يقي كـه موسـ    اسـت د مـصدق، عنـصر تكرار     يـ  شـعر حم   يقي موس يهايژگين و يتر       از مهم 

ـ   راق اشـعارش يـ ن طريـ شعرش را مضاعف نموده و از ا    برخـوردار كـرده   ي از انـسجام خاص

 ازجملـه تكـرار واج، واژه و        شـود؛ يده مـ  يـ تلـف در اشـعار او د       مخ يهاتكرار به شكل  . است

مصدق . استيي از قاعده افزا   يده كه نمونه كامل   ي انجام يانگ و واژ  ييجمله كه به توازن آوا    

.   د بر مطلب را در نظر داردي و تأكي ثانوي معناين شگرد، القايدر استفاده از ا

 كـه   ي توان به همـاهنگ    يه بر تنوع اوزان، م    د مصدق، عالو  ي حم ي اوزان شعر  ي       در بررس 

ك از اوزان شـعر     يـ را هـر    يـ  ز  محتوا به وجود آورده، اشـاره كـرد؛        ن وزن و  يد مصدق ب  يحم

   از اوزان نـرم،     يش به فراوانـ   يمصدق در اشعار خو   . د را به همراه دار    يآهنگ و حالت خاص 

 شـاعر از   ةيـ  روح يريتأثيرپذنـشانگر واقـع   ن بهره گرفتـه اسـت كـه در          ين، آرام و دلنش   يسنگ

 بـا مفهـوم، مـضمون و        ياشـعار . اسـت ,32ي حاكم بر جامعه بعد از كودتـا       ي و فضا  اوضاع

ا هنگـام سـرودن   يـ گو. رودين اوزان بـه كـار مـ    يـ  در ا  ي و انـسان   ي، فرهنگ ي اجتماع يمحتوا

ها داشـته    انـسان  يازهـا ي بـه ن   يا نگرش ي درد و    ي، نوع ي اجتماع ي با مضمون و محتوا    ييشعرها

.  وزن و محتوا در شعرش شده استي امر باعث هماهنگكه همين

يقيش و اوج موسـ    ين، باعـث افـزا    ي آفـر  يقير عناصـر موسـ    يف در كنار سـا    يه و رد  ي       قاف

ق يـ ت دقيه ها با رعاين قافي ا .استيد مصدق سالم و اصل    ي شعر حم  يه ها يشتر قاف يب.  شود يم

اشـعار  يهـا فيرد.  اسـت شدهن نمودن شعر او ي و آهنگييباي او باعث زييمايان اشعار ن يدر پا 
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يهـا ن بـسامد مربـوط بـه فعل       يشتريان ب ين م ي كه در ا   استي فعل يهافيشتر رد يد مصدق ب  يحم

يسـالها  «يژه در منظومـه هـا     يو از اشـعار بـ     ياما در برخ  . است» بود«و  » است«، خاصه   يربط

. اسـت ملـه كوتـاه   ا جيـ م كـه عبـارت     ي كنـ  ي برخورد مـ   ييهافيبه رد » ر سرخ يش«و  » يصبور

يهـا فيدر مجمـوع رد   . ر و حرف اشاره كـرد     ي، ضم ي اسم يهافيتوان به رد  يافزون بر اين، م   

.  برخوردار استينمود قابل مالحظه ااز)  ومركبياسميهافيرد(گريدبه موارد نسبتيفعل

د كـه  ش مشخص  , اشعار حميد مصدق صورت گرفت     ي كه رو  ييهاليه و تحل  ي       طبق تجز 

 تـشخّص   به منظور ير زبان ي از ذخا  يري در بهره گ   ي، سع يط بر امكانات زبان فارس     با تسلّ  يو

 بـه  يـي  قاعـده افزا ةطي در حي و واژگانيي مطلوب توازن آوا يري با به كارگ   يو. زبانش دارد 

جـه  ي و در نت   ي موجـب برجـسته سـاز       اسـت  ن رهگذر توانسته  يزده و از ا   دست  ييعادت زدا 

.دشوتشخّص كالم خود در نگاه مخاطب
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