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 و هوبره بررسی توازن واژگانی در منظومه ایرج

 
 عارف کمرپشتی

 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل -استادیار

 پورمریم سلیمان
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل -دانشجوي کارشناسی ارشد

 چکیده
اي از انواع  توازن واژگانی به عنوان گونه افزایی است.هاي اصلی قاعدهاز منظر نظریه ادبی فرمالیسم، توازن از ویژگی

ها، که زبان هنجار را به زبان  افزاییشود. این قاعده توازن (آوایی و نحوي) شامل ردیف، قافیه، تکرار، سجع و جناس می
،  ایرج و هوبره  گردد. در این پژوهش، منظومه ادبی می تر شدن اثر کند، باعث برجستگی و موسیقایی ادبی تبدیل می

آخرین منظومه غنایی ادب فارسی، در حوزه توازن واژگانی بررسی شده است. این پژوهش براي یافتن پاسخی براي این 
هاي هاي منظومه ایرج و هوبره از منظر توازن واژگانی چیست؟ یافته سازي و زیباییپرسش انجام شد، که انواع برجسته

هاي ساده، ربطی و کوتاه ترین بسامد را دارند، از فعل فعلی بیش هايپژوهش گویاي آن است که در مبحث ردیف، ردیف
استفاده شده و این امر خود موجب روانی کالم شده است. در تصدیر و تکرار؛ ردالعروض الی االبتدا و تکرار حروف، بر 

ر این سجع در موسیقی غناي موسیقی افزوده است. با توجه به این نکته که سجع مطرّف بیشترین بسامد را دارد و از تأثی
توان غافل شد؛ باید اذعان کرد که سجع متوازي در افزایش موسیقی شعر تأثیر بیشتري داشته؛ چون شماري  کالم نیز نمی

اند و از آنجا که جناس اند، از آرایه جناس مضارع نیز بهره بردههاي سجع متوازي که در جایگاه قافیه قرار گرفته از واژه
 رین بسامد را داشته؛ باید تأثیر موسیقایی سجع متوازي را از سجع مطرّف، بیشتر دانست.مضارع نیز، بیشت

 افزایی، الربن، منظومه ایرج وهوبرهواژگان کلیدي: توازن واژگانی، قاعده
 

 همقدم -1
 صورت بهیی غنا ادب، شعر فارسیدر «اي گسترده در ادبیات فارسی دارد.  نوعی از انواع ادبی، دامنه عنوان بهادب غنایی 

 »شود قصیده مطرح می و حتی و رباعی مثنويغزل،  در قوالب تغزل و و گالیه الشکوي بثّ، مناجات، مرثیهداستان، 
 رسد. .میقبه قرن چهارم هـ. ، منظوم ادبیات فارسیعاشقانۀ  هاي داستان آغاز). 120:1378(شمیسا،
 ازهاي عاشقانه بوده است.  حاوي داستان آنها که بعضی ازداشته  دیگرمۀ شش منظو، ودمنه کلیلهمنظومۀ  از غیر رودکی
بلخی،  ابوالمؤید ي» و زلیخایوسف «مثنوي مانند:  ،باقی مانده آنها از تنها نامیکه ، منظوم قرن چهارمعاشقانۀ هاي  داستان
، رسیده مامنظومی که به دست  هاي داستان از و عنصري» سرخ بت وخنگ بت« و» وهالحی عین و شادبهر« مثنوي
 در ادب غنایی ماجلوة ). «101:1377(صفا، است عیوقی» ورقه وگلشاه« وعنصري  ي» وامق وعذرا« ازهاي مهمی  قسمت

 ).126: 1378شمیسا، »(سبک عراقی است
است که نخستین بار ) 1391-1293( الربنقاسم سرودة  –غنایی ادبیات فارسیمنظومۀ آخرین  -»هوبره و ایرجمنظومۀ «

بحر سریع در وزن مخزن االسرار) »(مفتعلن مفتعلن فاعلن« در وزن این منظومه ش. منتشر شده است. هـ. 1363 سال در
ندارد،  قوالب رار سای محدودیت مثنوي به لحاظ قافیه که آنجااز « شده است. بیت سروده 1011 در ،مسدس مکشوف
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مثنوي هم قالب حماسه است وهم  این رو از و شد  استفاده می از آن سرایی داستان در طوالنی است و موضوعات شعر
 ).286ن:هما»(غنایی هاي داستان
 نام مستعار انتخاب. است» الر« نامبابل به  از قصبات دریکی 1293 سالماه]  دي 11[ متولد رحیمیان)،( الربنقاسم 

 او تحصیالتبه مازندران. اوست ۀ عالق عشق و هم بیانگر و دارد اي است که به زادبومِ او جهت اشاره به همالربن، 
 چند سالیتهران گذراند.  در آموزش عالی را و دورة معرفت و شاهپورمدارس احمدي،  بابل در در را متوسطه وابتدایی 

 اما؛ آنجا شود هاي دبیرستانفرانسۀ زبان  دبیر زادگاهش رفت تا به ،به ایران بازگشت از بعدآموخت.  زبان، فرانسه درهم 
 الربن .روي آورد نگاري روزنامه بهنهضت ملی کردن نفت،  در دورةبرگزید.  خود اصلی ۀ مشغل عنوان را به »نوشتن«

کرده...حاصل کارش بیش  آغاز) 1322»(من وتو« کتاب انتشار بابازگشت به میهن،  هاي سالنخستین  از را نویسی داستان
 درتهران 1391درسوم مهر ما ه الربن، ). 1388:3نی، میرعابدی( مجموعۀ شعراست ونامه  نمایش چند و داستانی اثر 20 از

 درگذشت.
ایرج ، منظومه این دراست.  دلدادگی و عشقآید،  گونه که از عنوانشان برمی همان، هاي عاشقانه منظومه مایۀ درون 

 عشق زمینی یناز او...تصاویري  تلمیح، استعارهتشبیه،  از استفاده با، شاعر و شود اي است که عاشق هوبره می دلداده
 و گردد می برتر بدلبه عشقی ، ، این عشق زمینیدر ادامه. کند را تداعی میقرن ششم عاشقانۀ  هاي که منظومه ؛آفریند می
 است. و جنگعشق حماسۀ ، ههوبر ایرج ومنظومۀ عشق به وطن است. ، آن
 

 پژوهشیشینۀ پ -2
است.  ناشناخته باقی مانده نیز او که آثار، خودش نه تنها ،شاعران معاصراست ازجمله نویسندگان و، که الربن این وجود با

دیده الربن  آثار ي بارهدرگیر،  چشمپژوهشی  و مقالهتحقیق، -طلبد می اي را که بررسی جداگانه -به علت این ناشناختگی
که هر دوي –است البته پایان نامۀ دوم، در زمان نگارش این مقاله، به سرانجام نرسیده  -جزدوپایان نامه  نشده است؛

 ها در دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل، مورد پژوهش قرار گرفته اند: آن
 به راهنمایی نیما رمضانی. )مجموعه غزلیات الربن( ). بررسی صورخیال در سرودسحر1394عدیلی، فضل اهللا ( -1
 یی نیما رمضانی.، به راهنماایرج وهوبرهدرمنظومۀ صورخیال ؟). بررسی ( یوسف اسبویی، اکبرزاده -2
اند که  بدان پرداخته، مقاالت متعددي و هایی درخور موضوعی است که پژوهش، آن انواع و توازنر، ازطرف دیگ 

درآثار الربن به ، توازن وانواع آنینۀ درزم پژوهشگران به دلیل فراوانی آثار از یادکرد دوبارة آنها خودداري کرده اند.
 ش و تحقیقی صورت نگرفته است.پژوه، خصوص منظومۀ ایرج وهوبره

 پژوهششیوة  -2-1
 در هانقش آن ردیف و و قافیه، تکرار، سجعویافتن صنایع وآرایه هایی ازقبیل جناس،  بررسیروش کاردراین مقاله، 

 موسیقایی شدن کالم است. زیبایی و
به میزان  باتوجهتوازن واژگانی،  ازموارد مربوط به هریک ،اطالعات آماري به دست آمده از منظومه و ها براساس یافته 

مجال اندك این  و ها شده که به دلیل فراوانی شاهدمثالبراي هریک ازصنایع آورده  شواهدي. شده استذکر ، هابسامدآن
جدول به  صورت به، صنعت هر میزان بسامد درصد همچنیناست.  آمدهنوشت  درپی ،ابیات، ذکرشمارة صفحات مقاله

ات یاز نظر برگرفته ،بین کتب بدیع در ،انواع آن . قابل ذکراست مطالب مرتبط به جناس ونمایش گذاشته شده است
اي که ضروري است آنکه، معموال در ارجاع شاهد  و نکته .است» نگاهی تازه به بدیع«درکتاب ، وتقسیمات شمیسا

شمارة صفحۀ کتاب منظومۀ ایرج و شود؛ ولی ارجاعات ابیات این مقاله، بر اساس  ها، از شمارة بیت، استفاده می مثال
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گذاري، نشده است و این زحمتی است که  باشد؛ چراکه در کتاب منظور، ابیات شماره می) 1363هوبره (چاپ 
 گردد. هاي یافت شده درابیات باتوجه به شمارة صفحه، تقبل می برخوانندگان مقاله، جهت مطابقت آرایه

 
 چارچوب نظري -3

 سازيبرجسته  -3-1
زبـان   در امـا ؛ نامنـد  رود، زبـان خودکـارمی   بـراي ایجادارتبـاط بـه کـارمی    ، روزمـره  صـورت  بـه زبانی راکه  ها فرمالیست

صـورت پیـام رابـه شـکلی درآوردکـه       کنـد  مـی  سـعی خودکـار،   حـاکم برزبـانِ   قواعـد  دسـتکاري در  فرستنده با، ادب
پیــام نیزباشــکلی ، گیرنــدة ایطیشــر درچنــینبرجسـته شــود.   یعنــی ؛بیــرون بیایــد، خودکــارش زبـان ازحالــت کــاربرد 

). 394:1388(کــالر، شـده اســت  آشــنایی زدایــی، آنهـا  از نیســت و کــه بـرایش آشــنا  شــود مـی  مواجــه ازپـاره گفتارهــا 
 .)105:1377علــوي مقــدم،»(زدایــی اســت آشــناییادبیــات،  اصــلی کــارکرد کــه ) معتقــدبود1984-1893( شکلوفســکی«

 نسـبت بـه قواعـدحاکم بـر     آنکـه هنجـارگریزي؛  –1دانـد:  ان پـذیرمی شـکل امکـ   سـازي رابـه دو   برجسـته ) -1936( لیچ
(هنجــار)  خودکــارقواعــدي برقواعــدحاکم برزبــان  آنکــهقاعــده افزایــی؛ -2انحــراف صــورت پــذیرد.، زبــان خودکــار

 زبـانی، گـروه   دوگـروه موسـیقایی و   تـوان در  معتقداسـت انـواع برجسـته سـازي رامـی     ، کـدکنی  شـفیعی شـود.   افزوده
ــرد.  ــین ک ــانایتبی ــروه اول ش ــی را، درگ ــان ادب ــا زب ــگ و ب ــوازن و آهن ــا ت ــون وزن،  ب ــواملی چ ــهع ــف، قافی  و ردی

 را جـزآن  و ایجـاز ، مجـاز عـواملی چـون اسـتعاره،    ، گـروه دوم  در و کنـد  متمـایز مـی   زبـان هنجـار   هماهنگی آوایی از
تـوازن وانـواع   ، ترتیـب  بـه ، زبـانی  تبیـین آن بـه دوگـروه موسـیقایی و     سـازي شـفیعی کـدکنی و    برجستهشمارد.  برمی

 مراعـات » یاصـل رسـانگ  « و نشـود  مختـل  ،ارتبـاط  شـرط آنکـه ایجـاد    بـه کنـد؛   هنجارگریزي است که لیچ عنوان مـی 
 ).46-47:1390(صفوي، گردد

 تـوازن -3-2
باعـث  ، هرتکـراري  البتـه هـم بـه دسـت آیـد؛      راه تکـرار  از توانـد  موسـیقایی اسـت کـه مـی     نظـم   توازن عامل ایجـاد 

ــاد ــی زنو ایج ــود.  نم ــلش ــا تکرارکام ــی  ی ــانیکی نم ــد مک ــرد.   در توان ــوازن قرارگی ــارچوب ت ــوازنچ ــه  ت ــۀ ک نتیج
یاکوبسـن بـراین اعتقاداسـت    «مطـرح شـده اسـت.     )1982-1896( یاکوبسـن توسـط  ، افزایی اسـت نخسـتین بـار    قاعده

 تکرارکالمــیتــرین مفهــوم خــودواین تــوازن ازطریــق  تــوازن دروســیع قاعــده افزایــی چیــزي نیســت جــز کــه فراینــد
بخشـی متبــاین   در بخشـی متشـابه و   در بایـد  ،یاکوبسـن دوسـاخت متـوازن   بـه عقیـدة   ). 164همـان: »(آیـد  حاصـل مـی  

 :ايدرنمونه ه. دباشن
 نگه دارمرا خواجه، غارتویییارتویی،                  جگرخوارمرا عشق، غارمرایارمرا، 

 (مولوي)                                                                                                 
 ...،برشیطان لعنتلعنت برشیطان،  

دوم درنمونۀ که   درحالیاست. حاصل آمده ، ناقص توازن موجود به دلیل تکرار و وجود دارد تکرار، اولدرنمونۀ 
 ازاي  گونه عنوان به توازن .)47-48(همان: نیستقابل طرح ، درچارچوب توازن، شودکه به اعتقاد لیچ تکرارکامل دیده می

» نظم آفرینی« ابزاري براي تواند می و شود وجمله می واژه، تکواژ، واجانواع تکراردرسطح  شامل» آشنایی زدایی« فرایند
 ).496:1391(صفوي، گردد محسوب

 هاي تـوازن هنـگو-1 -3-2
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شود،  ادبی می شدن اثر تر باعث موسیقایی، توازن ازآنجاکهد. کنن نحوي تقسیم می و واژگانیبه سه نوع آوایی،  توازن را
نقش دارند.  ،تناسب موسیقایی درایجادخود، حیطۀ باتوجه به صنایع وآرایه هاي ادبی ، سه نوع توازن از این هریک

سه سطح  به ،توصیف انواع توازن برايیکسان برخوردارنیستند؛  ازماهیتیآیند،  صناعاتی که ازطریق توازن حاصل می«
 ولیشود درسطح آوایی قابل بررسی است،  مثال توازنی که موجب وزن می برايونحوي نیازاست.  واژگانیآوایی، 

-169همان:»(ترصیع بیشتردرسطح واژگانی احتمال بررسی دارد صنعتیابد.  ونشردرسطح نحوي امکان توصیف می فل
168.( 

 
 بحث و بررسی -4

 و هوبره در منظومۀ ایرج واژگـانیزن تـوا-4-1
عۀ مجمو و حتیگروه  یکتواندکل یک واژه،  می بلکهدرون یک واژه نیست،  هجا به تکرارچند وازن واژگانی محدودت«

تکرارآوایی دودستۀ به ، افزایی است واژگانی که نوعی قاعده توازن). 217همان:»(هاي درون یک جمله راشامل شود واژه
 :بخش پذیر استتري  هاي کوچک به بخش، هریک نیز و شود تکرارآوایی ناقص طبقه بندي می کامل و

 تکرارآوایی کامل -4-2
 شود: تقسیم می» تکرارآوایی یک صورت زبانی« و» تکرارآوایی چندصورت زبانی«به دونوع ، کاملتکرارآوایی 

 انیـت زبرند صوچتکرارآوایی کامل  -4-2-1
 .جناس خط -2جناس تام،  -1است:  دوقسم ،این نوع ازتکرارآوایی نیز

 وع جناس تامـانی ازنـت زبرتکرارآوایی کامل چند صو -4-2-1-1
آن است که الفاظ متجانس درگفتن ونوشتن یعنی حروف «گونه تعریف نموده اند:  این جناس تام را ،الدین همایی جالل

 ویا:تیردرزبان فارسی،  مۀکل مانندفقط درمعنی مختلف باشند،  وحرکات یکی و
 » بسراي  غزلبگیرچنگ به چنگ اندرو،             غزل سراي بدیعغزال سراي و  ایا

 .)49:1370(همایی،                                                                       
 دیده شده است.درمنظومه  ،دو مورد از این جناس اما؛ تري دارد ارزش هنري بیشدر بین انواع جناس،  نکه جناس تامآبا 
، دو مورد ازجناس مرکب )،40: 1379شمیسا، ( شمارد از فروع جناس تام برمی نیز آنجا که شمیسا جناس مرکب را از

 :شود یافت شده است که در این قسمت آورده می
 جناس تام:–الف 

در که در لفظ یکسان اما در معنی متفاوت است؛ » نبات«هنري ترین نوع جناس، جناس تام است. در بیت زیر واژة 
و  »بنات«آمده است. عالوه برآن، در کنار هم آمدن » روییدنی«و در مصرع دوم به معناي » شیرینی«مصرع اول به معناي 

 ، جناس مضارعی ایجاد کرده است که بر موسیقی کالم افزوده است:»نبات«
 نبـات نو گـل باغـی و بنـات                                تلـخ مگـو با دهـنی چـون نبـات

 .)30:1363(الربن،                                                                 
 بکار رفته است: »نفَس«و در مصرع دوم در معناي  »آتش«، درمصرع اول به معناي »دم«همچنین است در بیت زیر، واژة 

 گونه که ناورد دم  انسوخت بد                            سوخت در آن آتش بی دود و دم 
                                                                                           )42( 
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 س مرکب:جنا –ب 
جهت تأکید، استفاده کرده است؛ اما به شکلی » بازگشت«و » آب خورد« رسد در دو بیت زیر، شاعر از تکرار به نظر می

 از این تکرار، منظور بوده است:هنري، معناي جدیدي 
 نیست جز این چشمه مرا آبخورد                      مرغ من از چشم وطن آب خورد

                                                                                        )23( 
 شتسخت بر اوبود ره بازگ                                           هوبره آشفته ز ره بازگشت

                                                                                       )39( 
 انیـرت زبوتکرارآوایی کامل یک ص -4-2-1-2

 ،آغاز و پایان در رارتک و پایان و آغاز در تکرار، تکرارمیانی، تکرارپایانیهاي تکرارآغازین،  صورت به، تکرار ازاین نوع
رد «ردیف، آن هم ازنوع  ،تنها به تکرارپایانی، در منظومه، هاي تحقیق با توجه به یافته، ذکراست قابلاست.  پذیر امکان

 :شده است پرداخته» رد العجز الی الصدر«و  »الصـدر الی العجز
 فـردی نوع انی ازـزب تکرارآوایی کامل یک صورت -4-2-1-3

جمله:  از آنجهاتی توجه داشته است  هرنویسنده به جهت یا، شعري ردیف درتعریف، لغوي ردیفگذشته ازمعنی 
توالی یکسان درجایگاه پس ازقافیه  واژه با چند اي ازتوازن واژگانی است که ازهمگونی کامل یک یا گونه«

آشکارترین  کناري شعراست و یقیموسدارد،  تأثیر، عواملی که درنظام موسیقایی شعر ازجمله .)18:1382محسنی،»(آید می
 :ردیف است و قافیهآن، نۀ نمو

 بردریـده دام ما ايما اي درشکسـته جام ما،                           روي بربام اي یوسف خوش نام ماخوش می
 .)391:1381(شفیعی کدکنی، استآمده  براي کمال بخـشیدن آنها که درپی قافیه و، است ردیف» ما«واژة 

 چند چراکه ازه؛ دانست شعر فارسیهاي بزرگ  نعمت یکی از آن را و داند ایرانی می ویژگی شعر ردیف را، کدکنی عییشف
مجازهاي  ایجاد ترکیبات و و هاي شاعر کمک به تداعی و معانی نظر از، موسیقی نظر ازبخشد:  زیبایی می به شعر، جهت
 ).138-146(همان: درزبانبدیع 

پاي  هم، باشد. ردیف داشته تواند ردیف هم وجود دي دارد. درمثنوي به تعداد ابیات آن میردیف درمثنوي حضوري ج 
 .)169:1382(محسنی، کند می زیبا را شعر دارد، به خصوص که موسیقی قافیه درمثنوي نقش

 در بوده است.بیت  201فعلی  ردیف هاي ،بین از اینکه  داراي ردیف بوده، بیت 336، بیت منظومه 1011از  
تر از افعال ساده و ربطی و کوتاه  یکپارچگی در کالم گشته، بیش هاي فعلی باعث وحدت و هاي زیر، ردیف مثال شاهد

 استفاده شده است که دلیلی بر روانی کالم است:
  استهان، تو مـپندارکه او خاکـی                                 استجـوهـر اوجـوهـر افالکـی 

                                                                                       )7( 
 گرفتساغر وي رنگ ز صهـبا                                        گرفتاو جا دیدة در دل و در 

                                                                                 )39( 
 شدجـوش درون خـم خمـّار                                 شدمن سـر زده بـیدار ۀتـخف

                                                                                          )48( 
  بودن او تـاب صبوري در تن                                        نبود دوري طـاقت ورا هیـچ
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                                                                                           )60( 
 نیستگ رفصل فرو ریختن ب                                      نیستموسـم در کوفـتن مرگ 

                                                                                                 )110()1( 

 :است ردیف استفاده شده عنوان به، مشترك و مبهم منفصل، متصلمانند  ع ضمیرانوااز  
 خودسوز نهان و دل پر درد                                      خودسخت خجل از نفس سرد 

                                                                                           )20( 
 او غنچه سیراب و گهرریز                                                    اووز سخن نغز و دالویز 

                                                                                        )35( 
 شپا در گـل ۀبا دل دیوان                                                  شماند معطل چه کند با دلـ

                                                                                        )63( 
  تـلشنگُ باد گزد سـرخ گلِ                                             تـسوز خزان است بپوشان تن

                                                                                   )85( 
 منسوز غمت بر جگرلـخت                                            منبخت  ـۀاي که رخـت آین

                                                                                 )109()2( 

دو کلمۀ  و در یک موردده ردیف واقع ش، »عشق«، کلمۀ بیت 6 که در بوده استمورد  8 ،اسمی منظومه هاي ردیف 
باشد که حکایت عشق و  منظومه می مایۀ درون، متناسب با »دوست«و  »عشق«استفاده از ردیف  .»چشم«و  »دوست«

 دلدادگی و توجه به معشوق است:
 د رنگ عشقلیک بر این نقش نز

 
 شیشه و آنگاه یکی سنگ عشق 

                                          )31( 
 سحـار عشق ـجۀچیسـت بجز پن

 
 کـار کسی نیست مگر کار عشق 

                                          )36( 
 عشق] سوز[ ایرج واین نامه وآن شور

 
 عشقادب آمـوزِ نهـانِ سـوزِ 

                                          )62( 
 میبرمت رقص کنان سوي دوست

 
 تا که زنی خیمه سر کوي دوست 

                                         )101()3( 
نوشت مقاله  شود. براي بقیۀ ابیات به پی یافت شد که فقط به یک مورد در زیر اشاره میمورد  22 از نوع حرف ردیف
 ه شود:مراجع

 راشعـله بسـوزد سر انگـشـت                                     رابار گران می شکـند پـشت 
                                                                                                                           )27()4( 

ضمیر +  حرف + فعل، انواع دیگري از قبیل. نمی شود ا به چهار مورد فوق الذکر محدودالبته انواع ردیف در منظومه تنه
، حرف + ضمیر، حرف +حرف + ضمیر، حرف + فعل + حرف + ضمیر و ... وجود قید+  فعلفعل، ضمیر + شناسه، 

 .شده استصرف نظر  ،ها ذکر آنداردکه به دلیل بسامد اندکشان از 
 عجزـصدرالی الـانی ازنوع ردالـیک صورت زبتکرارآوایی کامل  -4-2-1-4
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برگیرندة موارد زیر  در و گردد می، ترکردن کالم موسیقایی یا موسیقی و اي است که باعث ایجاد تکرارشیوه، دربدیع لفظی
 دوقسمبه ، واژه تکرار صدایی و هم حروفی و به همتکرارواك،  .یاجمله یامصراع عبارت، واژه، هجاتکرارواك، است: 

بیت یکسان  آخر اول و، کلمۀ عجزـصدرالی الـردال درشود.  می تقسیم» صدرـعجزالی الـردال« و» عجزـصدرالی الـدالر«
 :است

 همی اژدها کرد بایدعصا                                         گرفتن نه معجزبود برعصا
 .)57-59:1379شمیسا،(                                                             

 عالوه بر آرایۀ تصدیر، جهت تأکید نیز استفاده شده است: »دل« در بیت زیر از منظومه، تکرار
 هر دل بی عشق کلوخ و گل است

 
 گر چه به چشم همگان او دل است 

                                          )15( 
 خـویـش رهـا و یــله ـلۀاز گ

 
  از گـلهشـده  مـانده جدا، دور 

                                          )17( 
 یـافـت و بـوي دگـر دگـررنـگ 

 
 دگـرآبـرو وخصـلت و خـوي  

                                          )40( 
 کـند خون دل صاحب نیاز ناز

 
  نازگه به نـیاز است فروشنده  

                                          )54( 
 زگـل زخم جهـیده بـرون خون

 

  خوندر نظرش دشت چو دریاي  
                                          )80()5( 

 رصدـی الـعجزالـانی ازنوع ردالـتکرارآوایی کامل یک صورت زب -4-2-1-5
 آخربیتی یعنی عجزدرآغازبیت بعد یعنی صدرتکرارشود: مۀکل«

 گشت لیلی می دردشت به جستوجوي                                         وي لیلی دردشتمجنون به هواي ک
 تا زبانـش می گشت گفـت لیلـی می                                             گشت همیشه بر زبانـش لیلـی می

 .)59(همان:                                                                                  
تواند به  می، هرچند این تکرار .استز العج رد الصدرالی از کمتر به مراتب، میزان بسامد این نوع تکرار ،رسد به نظرمی

 :است یافت شدهصنعت  این مورداز 3 ، فقطمنظومه تمامدر ؛ اما بیفزاید غناي موسیقی کالم
 زاو رنگ گـل و خون رچـهرة 

 
 رنـگرزبر  آمـده گویی ز 

                                          )13( 
 کرده طبیعت ز دور رنگرزي

 
 رنگ بهم ریخته و کرده جور 

 (همانجا)                                          
 قش تصاریف ندانی که چیستن
 

 نیستزیر و بم کار جهان ساده  
                                          )58( 

 به ایـن دور فلک اعتـبار نیست
 

 وقت خوش از دست مده سر مخار 
                                                                                                                                                                                                                    (همانجا)                                         

  آهاز دل نازك که بـر آورده   سنگ به ساغـر که زده صبحگاه
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                                           )88( 
 که بشکست دل وخون بریخت آه

 

 مرغک ما در دل توفان گریخت  
 (همانجا)                                          

 انواع دیگر تـصدیر و تکـرار-4-2-1-6
انواع دیگر تصدیر و تکرارها در  -پردازند به آنها می ها تر پژوهش بیش که -گذشته از دو مورد تکرار یاد شده در باال

و کلمۀ اول و آخر مصراع تصدیر، تنها د الزم به یاد آوري است که در کل مبحث منظومه، مورد بررسی قرار گرفته است.
 اول و دو کلمۀ اول و آخر مصراع دوم، مدنظر قرار گرفته است.

 تصدیرها:-الف 
 رد العروض الی االبتدا

 آید: هرگاه کلمات آخر مصراع اول، در ابتداي مصراع دوم تکرار شود، این آرایه به وجود می
 اجداوست یکی ذات و سر شت 

 
 ، حا صل کشت جداجدابـذ ر  

                                             )7( 
 تا ب و تبخاطرش آ سوده ز هر 

 
 خلوت هر نیمه شب تا ب و تب 

                                             )16( 
  بام فلک اینجاست نه جاي تو

 
 محک نتوان زد را فلک بام 

                                            )34( 
 زد حدساو  متن همان بود که

 
 دد و دیو با هماوردي حدس 

                                            )62( 
 نزیست بود هر که به عشقت نیست  نیست در تو  من و من در هست شدي

                                          )93()6( 
 رد الصدر الی اال بتدا

 ع اول در آغاز مصراع دوم، تکرار شود، این صنعت ایجاد خواهد شد:هرگاه کلمات اول مصرا
 در ین مرغزار زغن و زاغ کی

 
 لب این چشمه سار بز گرگین کی 

                                             )12( 
 شد منصور تن قباي عشق

 
 شد نور صلیب پسر عشق 

                                             )38( 
 از شبق گر فته است هوا رنگ

 
 به زرین طبق شفق خورد رنگ 

                                             )56( 
 رخ دوست در آن قیل و قال نقش

 
  لوح خیال به پسین بود نقش 

                                             )81( 
 سخن بگویم مجالی که نیست

 
 دهن ه گشایمتوانی ک نیست 

                                        )106()7( 
 تکرارها -ب 
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ه مند گذ شته از تصدیرها، که به طور مجزا به آن ها، پرداخته شد، در منظومه، تکرارهایی نیز وجود داشته، که قاعد
ها بر اساس  اند که شرح آن بندي شده ف، صفت، قید و ... دستهو به طور جداگانه به تکرار فعل، اسم، ضمیر، حراند  نبوده

 گونه است: بسامد بدین
 تکرار حرف:

 تو کمی رفتن نیکو بود در
 

  تن آهو بود درمشک همی  
                                             )10( 

 خماري نشست بهمردم چشمش 
 

 عماري نشست بهنرگس او چون  
                                             )22( 

 خویش گفت ازایرج دلباخته 
 

 حال دل ریش گفت ازخود و  از 
                                             )47( 

 رسن دوست بود دراو  گردن
 

  پوست بود درحب وطن مشعله  
                                             )63( 

 رخت زرد کرد؟ از چه باد خزان
 

 برانگیخت گرد؟ از چهخنگ زمان  
                                       )109()8(                                                                                                                                           

 تکرار ا سم:
 رهزن دل طرفه نگاه وي است

 
 دگر در پی است تیرورا  یرت 

                                           )12( 
 نیست نام وسوسۀ همین دام

 
 نیست بامبه آن  بامرفتن از این  

                                           )21( 
 اش معنی دیگر گرفت زندگی

 
 از سر گرفت زندگیتازه شد و  

                                           )40( 
 که در دفتر است حرفنه آن  جنگ

 
  و کالم و افق دیگر است حرف 

                                           )75( 
 شد جاوید قصۀاو  قصۀ

 

 تا که به شب جلوة خورشید شد 
                                      )103()9( 

 تکرار ضمیر:
 بوستان اینگفت: منم نوبر 

 
 داستان ایندفتر و  ینحرفی از 

                                           )24(                                     
 برج نور آنآلهۀ عشق در 

 
  دو ز دور آندوخت همی چشم به  

                                           )59( 
 آب نیـارد به جوي توزاري 

 
 سوزن مجوي تو در ته غرقاب، 

                                           )85( 
 او همۀ مغز در این پوست بود  دوست بود من، هستی منمستی 
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                                          )105( 
 یکی، رهرو و منزل  یکیراه 

 

                                                                                           یکی، دل یکیدوست  یکیخانه   
                                                    )107()10( 

   
   تکرار فعل:

 ، کج متابمکنعذر بنه، ناز 
 

 اینسان خراب مکنخانۀ دل را  
                                         )57( 

 شدو نـاله  شدآواز یکسره 
 

  شدبر لب این مزرعه تبخاله  
                                         )72( 

 غرق شده در غم و در اشک تفت  رفت ورفتدوش به دوش دگران 
                                         )83( 

 اگر قدرت صورتگري داد
 

  دم ساحري دادآنکه به من  
                                         )100( 

 چون دمید شدم، نار شدمنور 
 

 
 

 شب به دلم ریخت چو او پر کشید
                                      )106()11( 

   تکرار قید:
 روي بتابد، بخَزد همچو مار

 
  زار زارجیغ کشد، گریه کند  

                                         )54( 
 خند خنددست زنان جست زند 

 
 بگذرد از سبزه سوي آبکند 

                                         )55( 
 دو سنگ میان او چو یکی دانه

 
  زبر و زیر جنگ میان بود 

                                         )63( 
 چاه سیاه بن یوسف او در

 
  این تیره چاه بن کس نرهد از 

                                         )91( 
 دهن باز کرد تازهغنچه تو 

 

  فلک کار خود آغاز کرد تازه 
                                      )110()12( 

   تکرار صفت:
 قهقهـۀ مـرغ درون گلوي

 
 )8( توي تويآبخورش نُه فلک  

 غرور جمال مستبدم،  مست
 

 مرا گوشمال عشق نداده است 
                                         )51( 

 دیوانه است عاشقآنکه نشد 
 

 جان باخته فرزانه است عاشق 
                                         )64( 
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 چاالك تر جنگیشب،  جنگی
 

  پر دل و آماده و بی باك تر 
                                         )76( 

 آسمان سیهبود و  سیهآب 
 

 زاغ زده خیمه به باغ جهان 
                                       )86()13( 

 

فعل +  )، و از تکرارهایی مانند: حر ف + فعل، حرف + ضمیر + اسم،%1/ 59(مورد  5تکرارهایی ازقبیل: حرف + ضمیر، 
 %0/ 31است که همگی برابر با  یا فت شده تنها یک مورد اسم + صفت، اسم + حرف ضمیر + فعل، قید + فعل، حرف،

 بوده است.
 
 اقصـتکرارآوایی ن -4-3

تقسمات جزئی تري ، گردد که هریک نیز وجناس می سجعشامل سه صنعت قافیه، ، صناعات حاصل ازتکرارآوایی ناقص
 خواهند داشت.

 افیهـق -4-3-1
ه یقاف«گونه آورده:  این، محمدحق شناس درتعریف قافیه علیگیرد.  میقاعده افزایی قرارودرحیطۀ نوعی تکراراست ، قافیه

آخرین واژه هاي نامکررمصاریع یاابیات  درپایانت با توالی یکسان، رهم آوایی ناتمامی است که ازتکراریک یاچندصو
شعریایکی  اساسوزن،  مثلبیات بسیاري ازاقوام، ددراقافیه ). «292:1390صفوي،»(آید پیشازردیف پدیدمی وگاهشعر، 

 .)13:1382محسنی،»(ازاموراساسی شعراست
(علوي  دهد کندوقاعده افزایی رخ می دورمی، کند که شعررااززبان عادي وهنجار نوعی موسیقی ایجادمی، کلمات هم قافیه

 ).130:1377مقدم،
 سجع -4-3-1

و بر سه نوع نماید  توازن واژگانی است که موسیقی و هماهنگی ایجاد می کند و یا موسیقی کالم را افزون می، سجع
 است:

 سجع متوازي -4-3-1-1
ه در یو یا تغییر نخستین صامت هجاي قاف» بار/کار«با تغییر دادن صامت نخستیندر کلمات یک هجایی ، سجع متوازي

از نظر عدد وکمیت (کوتاهی و ، آید و تساوي هجاهاي کلمات سجع اصل میح» شکست /ببست «کلمات چند هجایی 
 »ش«و حرف زنگ دار و پر طنین  »او« در ابیات زیر از منظومه، مصوت بلند). 23:1379(شمیسا، باشد بلندي) اجباري می

 تري در ذهن ایجاد کرده است: در کلمات قافیه، ماندگاري و موسیقی بیش
 پرده پوشگل شده ازحسن رخش                                          فـروش گـلآینـه رو دختـرکـی 

                                                                                                                         )7( 
العجز نیز واقع شده است و این موقعیت مکانی قافیه و  قافیه، از سویی رد الصدر الی عنوان به» دل«در بیت زیر، واژة 

 همراه شدن با ردیف، به ارزش موسیقایی بیت افزوده است:
 اودل استهمگان گرچه به چشم                                         هردل بی عشق کلوخ وگل است 

                                                                                                                         )15( 
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، در جایگاه قافیه قرارگرفته اند. متناسب با کلمات قافیه، تنا سب »نظام / پیام«و  »هوا / کجا«در دو بیت زیر دو کلمۀ 
بار تکراربر موسیقی کالم،  7 با »م«) نیز تکرار صامت 61بار تکرار، و در بیت ( 7 )، با28در بیت ( »آ«آوایی مصوت 

 افزوده است:
 اکنون کجـا بـود کجـا، آمـده                                                   هـوا از فـرود آرام آمـده

                                                                                                                         )28( 
 عرضـه کن شمه اي ازیک پـیام                                               ممـهور به مهـر نظـام مۀنا

                                                                                                                         )61( 
اي که تنها در صامت  تر است به گونه مصوت بیش اشتراك صامت و» دوخته«و » سوخته«کلمۀ در بیت زیر در دو 

 ابتدایی، متفاوتند و جناس مضارع نیز حاصل شده است. این امر برشنیدن موسیقی بیرونی شعر بسیار تأثیر گذاراست:
 ضـا بـر دل وجـان دوختـهتیـر ق                                        مسـتم ودیـوانه وپـرسـوخته 

                                                                                                                         )105()14( 

 سجع مطـرّف -4-3-1-2
 /دست در آن اتحاد روي شرط است و حداقل یکی از طرفین سجع باید بیش از یک هجا داشته باشد. «

، دو ساخت قافیه، قافیه اند به نحوي که درسجع متوازيقاعدة هر دو تابع ، سجع متوازي و مطرف .)26همان:»(شکست
ن آغازنشده زدر و ،از نقطه اي واحد ،دو ساخت قافیه، آغاز شده باشند اما در سجع مطرف، اي واحد در وزن از نقطه

 برخورداربوده، تري نسبت به سجع متوازي بیش بسامد از ،مطرّف سجعدر این منظومه . )297-298:1390(صفوي، باشند
تر بودن آن به سجع  در سجع متوازي، دلیل برموسیقایی قوافی است. این در حالی است که اشتراك وزن و حرف روي

 مطرّف است که تنها در حرف روي، مشترکند:
 کويگل به بغل پاي نهاده به                                         ماهروي ن دخترك آالغرض 

                                                                                                                         )11( 
  یـادتا نـرود نـام فریـدون ز                                          ادنهـنـام مـرا مـادرم ایـرج 

                                                                                                                         )23( 
در سجع  »چراغ / االغ«و  »ایاغ / چراغ«در سجع مطرّف و در یک بیت نیز  »(کوچه) باغ چراغ /«بیت کلمات  8در 

شوند، اندك است؛ اما در بیت  ختم می »اغ«تعداد واژه هاي قافیه در ساخت هایی که به متوازي، قافیه شده اند. هر چند 
 توانسته است به غناي موسیقی بیت، بیفزاید: »ي نبود«زیر ردیف 

 نبود دشـت مـرا سبـزه و بـاغی                                         هیچ چـراغی نبود من در شـب
                                                                                                                         )48( 
 درخـتاز تـب او تاب گرفته                                          سخت وخروشید هـوبره لرزید

                                                                                                                         )83( 
و  »یختی«در قافیه هر اندازه اشتراك صامت و مصوت بیشتر باشد، موسیقی بیشتر ملموس خواهد بود. در بیت زیر  

 در پایان قافیه به دلیل کشش صوتی، از نظر موسیقی درخور توجه است: »اي«مصوت 
 زهـر فراقـت به دلـم ریخـتی                                         آویخـتیرفتـی و در سلـسله 

                                                                                                                         )95()15( 

 جناس مطرّف -4-3-1-3
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) 66: 1381( بدیع در شمیسا نظر با مطابق که اماازآنجاییباشد؛  جایی نداشته، سجعۀ درمقولجناس مسألۀ  رسد نظرمیبه  
، گیرند مطرّف قرارمی جناسۀ قافیه هایی که درمقول، به قسمت دراینمطرّف متفاوت ازسجع مطرّف است،  جناس

رز، «ت زیر به ترتیب، تکرار گونه که در ابیا کند. همان کلمات متجانس، تکرار را به ذهن متبادر می پرداخته می شود.
 شود: دیده می »خورد، ریخت، یاد و ریخت

 رزگ گل وخون ـاورنچـهرة 
 

 رنـگرزآمـده گویـی ز بر  
                                    )13( 

 خوردمرغ من ازچشم وطن آب 
 

 آبخوردنیست جزاین چشمه مرا  
                                    )23( 

 ریختنه آن آب که ازدیده اشک 
 

 گریختجوهر دردي شدوازدل  
                                    )40( 

 بـرد بنیـادي که عشق آمـد و او
 

 بـرد یـادعـافیــت از خاطـرة  
                                    )93( 

 گریختقالب ۀ جان وي ازدخم
 

 ریخـتآه که ازسـاغر او بـاده  
                                )110()16 

 متوازن سجع -4-3-1-4
ــات« ــا،  از کلم ــددانظرهج ــاً ًو ع ــاهی کم ــدي)  و (کوت ــاويبلن ــدا مس ــا ن ــام    واك در ام ــتند. ک ــترك نیس روي مش
 اگــراختالف روي فقــط درنقطــه باشــد« کــه شــود مــی یــادآور اي دیگــر تبصــره در شمیســا. )26:1379شمیســا،»(کــار/

 مواردازنظرمـا  ایـن شـد.   تصـحیف محسـوب مـی    جنـاس خـط یـا    قـدما  از برخـی  نـزد  درسـوز،  ر/شوسور، /مثل سوز
 .)27(همان: استسجع متوازن 

 نباریدابرنشد هیچ 
 

 رخت نیاویختسخت درگذرباد 
                                    )15(                                                                                                           

 هرچند که از نطر وزن، یکسانند؛ اما ارزش موسیقایی ندارند: »درد«و  »تیر«واژه هاي 

 افسانه شـد ۀایـتیر قضا م
 

 
 

 درد شدودام شد ودانه شد 
                                    )18(                                                                                                           

 سجع متوازن محسوب می شود: –در بدیع سنتی، جناس خط نامیده می شود  - »سوز«و  »شور«با توجه به نظر شمیسا، 

 مرغ سحرۀیا که درآن نال
 

 
 

 شوردگر دیده وسوز دگر
                                      )40(                                                                          

تري  باشند، موسیقی بیش تر باشد وتنها در حرف روي مختلف در سجع متوازن، هر چه اشتراك صامت ومصوت بیش
 در دو بیت زیر:» شور / شوق«و  »تف / تب«شود مانند  ایجاد می

 ازتف تب خون شدودرکاسه سوخت                                              چشم چوبرنرگس دختربدوخت
                                                                                                                         )70( 

 به صهبا دهم وقشور و شر ش                                   عطر می و مشک به صحرا دهم
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                                                                                                         )100()17( 

 ه سجعبصناعات وابسته  -4-3-1-5
البته  کهصناعاتی در نظرگرفته شده است،  ،یکدیگر درکتاب هاي بدیع سنتی براي شیوه هاي مختلف همنشینی اسجاع با«

زیربخشی براي سه گونه سجع فوق الذکردرنظرگرفته  عنوان  به که باید درحالیشوند،  یبه طور مستقل مطرح م
 ).300:1390صفوي،»(شوند

 
 ازدواج -4-3-1-6

بین ، اضافه یاواوعطفازکسرة بااستفاده ، متوازي دریک مصراعسجع نوعی قاعده افزایی است که ازهمنشینی دو، ازدواج
 شود: متوازي ایجادمیدوسجع 

 مژه برهم نزندگربزنی تیروسنانش                                   به جفایی وقفایی نرودعاشق صادق
 .(همان جا)                                                                                                          

 رنگ رنگگل در بغلش  تۀدس                                   چهره اش از هرم هوا آذرنگ
                                                                                                         )16( 

  شست دستر این کارزجانسبر                                    هیچ مپندارکه اوعاشق است 
                                                                                                          )37( 

 بیند رخش از دوردست  کهدیده،                                     نشست وببستهوبره برسبزه 
                                                                                                          )70( 

 غرق شده درغم و دراشک تفت                                    رفت ورفتدوش به دوش دگران 
                                                                                                          )83( 

 خنگ زمان ازچه برانگیخت گرد؟                                   ؟زرد کردازچه رخت بادخران 
                                                                                                          )109()18( 

 ـعرصیـت -4-3-1-7
 باشد: مطابق ،دروزن وحرف روي خود، باقرینۀ ري که هرلفظیقاعده افزایی درمحورجانشینی است به طو، ترصیع

 )45-46:1370رشکن است یاسخن گوي من استعنبرذقن است یاسمن بوي من است (همایی،شکّ
 ت:ترصیع یافت شده اسنشانی از ،در دوبیت تنهادر کل منظومه، 

 اي شعله چون افروخته تو ز من                                                       اي هاله چون توآویخته به من
                                                                                                         )59( 

 
 دهـن شـایمگ که تـوانی نیسـت                                                   سخن بگویم که مجـالی نیسـت

   
                                                                                                                        )10( 

 موازنه -4-3-1-8
 اع متوازن است:تقابل اسج وسیلۀ به جمله(یاچند)  دوهماهنگ کردن «قاعده افزایی است درمحورجانشینی که موازنه نیز

 يگدادرماندة گیتی چه خواهدازمن                            ضعیفبیچارة گردون چه خواهدازمن 
 ).29:1379شمیسا،»(اسجاع متوازي ومطرف هم استفاده شود ازتقابلجایزاست که عالوه براسجاع متوازن، 
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 بشر جنس نه است،یرعلوي طا                                     دگر  نوعزاست  کیپاگوهر
                                                                                        )7( 

            وجـود جهـانز  گشـودي راز                                 نمـود و نمـادز  فکندي پـرده
                                                                                              )47(                                                                                    

 نیست بیگانه اندردلمن  سوز                                  نیست  خانه می درخـُممن بـادة 
                                                                                               )63( 

 ببـرد کالهش سیه کاسه چرخ                                    فشرد حبابش باره کمش خاك
                                                                                               )91( 

 عشق هیهايبه آویخت من موج                               عشق دریايبه  ریختمن قطرة 
                    

                                                                                                                        )108()19( 

 جناس -4-3-2
 وجود دارد: ،جناس است که دراین نوع قاعده افزایی تقسیمات دیگري نیز، ناقص تکرارآوایینوع دیگري از

 جناس مضارع -4-3-2-1
 خالیحالی/پست، / بستکام، /وآن وقتی است که درسجع متوازي اختالف صامت هاي آغازین بسیارکم باشد...: گام «

 » پامکش زیرادرازست این گلیم                        ین دوراي کلیمدوري درا از آنکه 
 ).42(همان:                                                                                                           

 مورد 219ت آغازین اختالف داشتند، بااحتساب سجعهاي متوازي که قافیه قرارگرفتندودرصام در منظومۀ ایرج و هوبره،
 :مضارع یافت شد جناس

 خشمنرگس به هم آمدزدیدة 
 

 چشمسنبل ونسرین نگشودند  
                                    )9( 

 نیست ناموسـوسۀ دام همیـن 
 

 نیست بامرفتن از این بام به آن  
                                  )21( 

 به راهش نشست چشم وشبان روز
 

 به آهش نشست سوزاشک تر و  
                                   )69( 

 شـد تیـرهشمـع فرومـرد وشبـم 
 

 شـد چیرهآه که غم بر دل من  
                                  )84(                                               

 من دوست بود هستی من، مستی
 

 مغز دراین پوست بود مۀهاو 
                            )105()20(                                                                                                                              

 

 جناس زاید -4-3-2-2
 کند: سه نوع تقسیم می به آخر یا وسطدرآغاز،  ها براساس اضافه بودن واك یا واك را شمیساجناس زاید

 جناس مطرّف یامزید -4-3-2-2-1
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 باشد: داشته تر بیش آغاز در هجا دو یکی ازکلمات متجانس نسبت به دیگري یک یا«

 » که حریفان زمل ومن زتأمـل مستم                                برایشان پیماي هرچه کوته نظرانند
 ).42-43:1379(شمیسا،                                                                                        

، هآغازین هجاي قافی درسجع مطرّف صامت« که شده استهمچنین درتفاوت جناس مطرّف باسجع مطرّف توضیح داده 
 ).43همان:»(نزارزار/قافیه یکسان است مثل: آغازین هجاي  صامتمطرّف،  درجناس اماستار، کار/مثل:  متغیراست حتماً

 کـالمانـدرجـوهر او آمـده 
 

 مـقام شـرف لفـظ گـرفته  در 
                                      )7( 

 هرزه پايمن نیم آن آهوك 
 

 به هرسست جاي پايکو بنهد 
                                    )26( 

 ادگردبـتاب به خود داده وشد 
 

 
 

 داد بادگـرد بـرانگیـخته بـر 
                                    )39( 

 رخ تو شکست بستهرقلمی 
 

 
 

 بسـتن رخت را دگرعالم حطر
                                      )93( 

 کمانش شکست سیه دستچرخ 
 

 
 

 دستتیر فلک دوخت سر وچشم و
                               )109()21( 

 جناس وسط -4-3-2-2-2
کنف  /kaf: کف رداضافه دا دروسط» صامت + مصوت کوتاه«یکی از کلمات متجانس نسبت به دیگري یک مجموعه «

kanaf «:44(همان.( 
 نازگر به سر سبزه خرامد به 

 
 نیازشعله کشد آتش شوق و 

                                              )9( 
 م که همی بشنوممن همه گوش

 
 جم جامباربـدي نغمه از آن  

                                             )23( 
 دست درآورد و گریبـان دریـد

 
 عشق به صدجان خرید شرو شور 

                                             )42(                                                                                                                                                                                                                                                                  
 جاي خویش از برجهد دگر بار

 
 پیش نهد پاي سبزه سر آن بر 

                                             )55(                                   
 جسم مرا در کفن الله پوش

 

 غم منوش  منازپس  مزنزار  
                                     )108()22(                                               

 جناس مذیـل -4-3-2-2-3
» دستان /دارم، دست /درب، دار /کلی، در /جامه، کل  /ن وقتی است که واك یا واك هاي اضافه در آخر باشد ...جام و آ«

 ).44-45(همان:
 نظر هان ازـبوده ن زريگنج 

 
 زر پی این گنج نظرهاوده ب 

                                        )13( 
 خوش پرتگاه رنگآه از آن   بفـریبـد نگـاه رنـگینسفـره 
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                                          )28( 
 شده زانتظار طاقمـن  طاقـت

 
 رفته ز کف تاب شکیب وقرار 

                                         )57( 
 چـراغبـود درآن باغ فـراوان 

 
 ؟به بـاغ چراغیهمه کی دیـد  این 

                                         )83( 
 می شکند استخـوان غمـتبار

 

 ن                                                                    مخوا نینوحه ونفر من غمدر 
                                   )108()23(                         

 جناس اشـتقاق -4-3-3
زمین، سینه /دارو، زمان دارا/شود:  مثال اکتفا می ازانواع آن به ذکر و فرق دارند یگریکد با کلمات متجانس درمصوت بلند

 ).45-47(همان:ن سمیسیمین/سینا، /
 ندید  عاشقدیدة خون دل از                                          دراو لـذت غم نـافرید عشق

                                                                                                     )14( 
 :»نگه / نگاه«مانند  ).47شمارد (همان:  شمیسا تمامی کلمات مخفّف را جزء جناس اشتقاق برمی

  از نگه خیره مگردان نـگاه                                         ابر فرو هل که بتابی چو ماه
                                                                                                       )30( 

دوم نسبت به اول بیش از دو واك اضافه دارد، جناس اشتقاق ۀ که کلمغمخوار را  /نازنین، غم / هاي ناز  مثال ایشان
 و بیت زیر:در د »دلدار / دل« و »چشم نشین / چشم«مانند  .)51-52دانند (همان: می

 چشم مگردان که فزایدغمی                                           عـالـمـیۀ چشــم نشـین هم
                                                                                                       )29( 

 آه کـشیـد از دل بیـمـار خویش                                        بی خبرازخویش و ز دلدارخویش
                                                                                                      )73( 

 کشد ایـن تـن بیـچاره چـها می                                              کـشد کـجا می کـوهتنـم  کـاه
                                                                                                           )106()24( 

 محـرّف جناس ناقص یا -4-3-4
 خُـلق ... خَـلق/واك است:  هم و هجا هم مۀوآن اختالف درمصوت کوتاه دوکل«

 مکـن تاتـوانی دل خـلق ریـش
 

 »نی بیخ خویشکـَ می، کُـنی  وگرمی 
 ).42(همان:                                                

رنۀصدفـش داردکس نسفت د 
 

 ر بر اوکس نخفتنیم نفس د 
                                                  )11( 

 هزاران هزاردر گل تو بـاغ 
 

 هر ورقت آیت صد نو بهار 
                                                  )29( 

 خویش تافت ردشد و جـوهر دیگر
 

 رش یافت یوگهر درصدف خو د 
                                                 )45( 
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 اي قصـه آه چه تلخ است چنین
 

  غصـه ايبـرخاســته از ـۀقص 
                                                  )66( 

 رـدطـوق گریبان م ـنمکَمـوي 
 

 خاك میفشان به سر  ـنمکُنـاله  
                                                )107( 

ها،  ها، هم در کل منظومه و هم نسبت به نوع آن ها و مشاهدة درصد آن جهت سهولت در مقایسۀ انواع قاعده افزایی 
 جداول زیر رهگشاست::

 %.23/33بیت،  336 ردیف در کل منظومه: -1مارة جدول ش
 اسم حرف ضمیر فعل نوع

 8  22  49  201  تعداد ابیات
 %38/2  %54/6  %14/ 58  %41/60  درصد در نوع

 
 .%49/18بیت،  187تصدیردرکل منظومه:  -2جدول شمارة 

 
 نوع

 ردالعروض
 الی االبتدا

 ردالصدر 
 الی االبتدا

 ردالصدر 
 الی العجز 

 ردالعروض
 الی العجز 
 

 رداالبتدا 
 الی العجز

 ردالصدرالی
 العروض

 رد العجز
 الی الصدر

 3  13  13  22  26  52  58  تعداد 

 %60/1  %95/6  %95/6  %76/11  %90/13  %80/27 %01/31  درصددرنوع

 
 .%95/30 بیت، 313تکرار درکل منظومه:  – 3جدول شمارة 

 صفت  قید  فعل  ضمیر  اسم  حرف  نوع 
 11  17  21  52  72  128  تعداد 

 %51/3  %43/5  %70/6  %61/16  %23  %89/40  درصددرنوع
 

 سجع و صناعات وابسته به آن. -4جدول شمارة 
 مطرف نوع 

 (قافیه) 
 متوازي

 (قافیه) 
 جناس  ازدواج  متوازن 

 قافیه)( مطرف
 ترصیع  موازنه 

 2  18  25  44  107  444  542 تعداد 
 %19/0  %78/1  %47/2  %35/4  %58/10  %91/43  %61/53 درصددرکل

 
 

 %.79/45بیت،  463جناس در کل منظومه:  -5جدول شمارة 
 تام  ناقص  وسط  مطرّف  اشتقاق  مذیل  مضارع  نوع 
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 4  5  26  47  49  113  219  تعداد 
 %86/0  %07/1  %61/5  %15/10  %58/10  %40/24  %30/47  درصددرنوع

 
 
 گیري نتیجه-5

شود. چنانچه  هاي پی بردن به ارزش ادبی یک اثر است کهباعث افزایش موسیقی کالم می توازن واژگانی، یکی از شیوه
کالم  گردد. ها، سبب خوش آهنگی و دل نشینی اثر در مخاطب می گیري منظومۀ ایرج وهوبره از این قاعده افزایی بهره

نشیند و در این  ن تکلّف الربن، به همراه تصاویر ذهنی که به نمایش گذاشته، به دل خواننده میساده، آهنگین و بدو
ها با توجه به جداول  هایی چون: سجع، جناس، تکرار، قافیه و ردیف نقش دارند، اما میزان بسامد آن تأثیرگذاري، آرایه

را داشته که از آن میان، از فعل هاي ساده، ربطی و  باال، متفاوت است؛ در مبحث ردیف، ردیف هاي فعلی بیشترین بسامد
ردالعروض الی االبتدا و  کوتاه استفاده شده است و این امر خود موجب روانی کالم گردیده است. در تصدیر و تکرار،

مطرّف تکرار حروف، تأثیرگذاري بر افزایش موسیقی را عهده دار بوده اند و برجسته تر شده اند. در سجع با آنکه، سجع 
ترین بسامد را داشته واز تأثیر این سجع در موسیقی کالم نیز نمی توان غافل شد؛ اما باید اینگونه بیان کرد که سجع  بیش

اند  سجع متوازي که در جایگاه قافیه قرار گرفته هاي متوازي در افزایش موسیقی شعر اثرگذارتر بوده؛ چون شماري ازواژه
ترین بسامد را دارا بوده و خود باعث افزونی  جا که جناس مضارع نیز، بیش اند واز آن برده از آرایۀ جناس مضارع نیز بهره
تر دانست. با بررسی انجام  علّت، باید تأثیر موسیقایی سجع متوازي را از سجع مطرّف، بیش موسیقی شعر شده است؛ بدین

هایی است  افزایی به دلیل برخورداري از قاعده بره،توان گفت برجستگی و زیبایی و دل نشینی منظومۀ ایرج وهو شده می
 که شاعر توانسته به درستی و با ظرافت شاعرانه از آنها در جاي جاي اثر خود استفاده کند.

 پی نوشت ها:
نظومه، و با توجه به این که ها در این م ارائه جدول و درصد به کارگیري انواع قاعده افزایی یادآوري مهم: با توجه به

نوشت ها حذف شده است. پژوهشگرانِ عالقه مند  ها باعث افزایش حجم مقاله می شد، قسمت اعظم پی تنوش پی
 هاي این منظومه، با نویسندگان مقاله ارتباط برقرار کنند. ها و شاهد مثال نوشت توانند براي دسترسی به تمامی پی می

، 85، 84، 76، 75، 65، 64، 62، 50، 38، 37، 34، 29 ،28، 27، 23، 18، 15، 13، 12، )بار 2( 10ست: صص  )// (ا0َ)1(
 .//بود.30، 10. // بود: 93، 87.// برد: 33برد:  .//106، 97، 92
 110،.104، 101، 73، 70، 67، 60، 56، 43، 39، 38، 18، 15، 11، )بار 2( 8ش:  )اَ(// 0) 2(
 .108، 94، 55// عشق: 0) 3(
 .100، 99،.89بار)،  2( 66بار)،  2( 49، 47، 36، 34بار)،  2( 29، 17ي: .// 53، 44.// هم: 54// را: 0) 4(
 37.// شدن: 83، 19، 11.// شد: 26.// چشمه: 90.// تهی: 93.// تو: 56.// پیرهن: 23.// بیش: 27.// بلبل: 45// آرام: 0) 5(
 .13.// کرده: 53.// عشق: 40.// صبح سپید: 60بار).// شهد رطب:  2(
 .107، 52. // این: 54.// اشک: 101، 88.// از:22.// آه: 36.// آن: 79.// آتش: 65، 64: // آب0) 6(
.// تیر: 93، 66.// تو: 98، 92، 61.// به: 52.// این: 101.// اگر: 95.// از چه زدي: 102، 90، 69.// از: 36// آن:  0)7(

 .53 بار).// دست: 2( 110، 69، 33.// در: 15.// خشک: 14.// حیف: 84
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.//اگر 61.// با: 110، 108، 99، 94، 87، 80، 73، 67، 59، 49، 48، 47، 43، 42، 40، 36، 33، 29، 26، 17، 8// از: 0)8(

 .99در: 
.// تن: 19.// تیر: 20.// پاي جلو: 65بیشه: .//56.// برگ گل: 83باغ:  .//85، 14.// اشک: 51.// آواز: 11// آب: 0 )9(

 7.// جوهر: 65، 48.// جان: 59توش و توان: .// 67.// تن وجان: 56
، 88، 74، 43، 40، 12، 11، 7.// او: 98، 97، 92، 89، 86، 84، 82، 71، 70، 56، 47، 46، 43، 41، 39، 19// آن: 0) 10(

 .65، 57، 47، 29تو:  .//62، 52، 41، 23.// این: 103
 11.// شد: 83.// رفت: 100.// داد: 13 .// بوده:105.// بر آورد: 9، 7.// است: 28// آمده: 0 )11(
 82.//شب: 53.// روز و شب: 83 .// دوش:96.// چاك چاك: 35.// تنگ تنگ: 19// تازه: 0)12(
 .99.// محرم: 40.// سپید: 80.// خم: 55.// خسته: 90.// تهی: 29// این: 0)13(
: خشم / چشم، رفت / تفت، بدن / سخن، 9.// ص : خاك / پاك8: دگر / بشر، جا / پا، کالم / مقام.// ص 7// ص 0)14(

 : خویش / بیش، است / مست، سزا / کرا، نیکو / آهو، برف / حرف.10کشند / پرند، موج / اوج.// 
: تمام / جام، تن / پیراهن، باال / 8: ماه / نگاه، سرشت / کشت، افالکی / خاکی، پاش / فراش.// ص 7// ص 0)15(

 / جفت وجور، گلوي / توي توي، پیکر / در، داد / اوفتاد.نور  تماشا، حجاب / خواب،
 : همه / واهمه.25: آذرنگ / رنگ.// 16: ریخت / گریخت.// 14: سیم / نسیم.// ص 8// ص 0)16(
: باد / 24لحظه / جامه، آه / آن.//  :19: زیر و بم / بوم و بر.// 17: کی / کس.// 14: ماه / جام.// ص 8 // ص0 )17(

 : دم / در، آهن / ساغر.27: چشم / اشک، عشق / عقل.// 26: باد / بار.// 25بار.// 
 2( 37، 31.// برسر: 37// بردر:  105.// برآورد و برآورد: 39.// باد داد: 43.// اوست اوست: 27// آموده و فرزانه: 0 )18(

، 26.// تن من: 82.// تذروي و هزاري: 38ندبند: .// ب30.// بنات نبات: 101بار)،  2( 95بار)،  2( 87، 85بار)،  2( 84بار)، 
 .96، 78.// چاك چاك: 8.// توي توي: 35.// تنگ تنگ: 52
 زاغ بجنبید و فرو خورد حرف کبک بغرّید و فرو شد به برف :10// ص 0)19(
 در گذر باد نیاویخت رخت ابر نشد هیچ نبارید سخت :15ص  

 بوسه به رویم هنوز باد نزد ابر نزد شانه به مویم هنوز :25ص 
: است/ مست، است / هست، مست 10: رفت / تفت، موج / اوج.// 9 : خاك/ پاك.// ص8 : جا/ پا.// ص7 // ص0 )20(

 / هست، برف / حرف.
 : از / ز.// ص109، 99، 96، 92، 88بار)، 2( 87، 73، 66، 55، 42،49، 37، 28، 22، 21بار)،  2( 17، 10 // ص0 )21(

 نگ، راه / آه.: رنگ / بی ر14
: بحر / 26: دور / در.// 46،76، 17 : تب / تاب.// ص101، 83بار)،  2( 74، 53، 16: روا / را.// ص 12 :// ص0)22(

 ،96، 74، 38بر.// 
 : لب / لبش.35، 11: لب / لبی.//11: سرو / سر.// ص 9: // ص 0)23(
: ره / راه.// 27، 18: هاي / هوي.// 17گرزي / رنگ.// : رن13: رازگشا / راز.// 9: سیم / سیم تنی.// ص 8// ص 0)24(

 : فزون / افزود.20
 منـا بع و مـآ خذ:

 ه.تهران: آگا .مو سیقی شعر .)1381( .شفیعی کدکنی، محمد رضا-1
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 . تهران: فردوس. چ ششم.ادبی ا نو اع .)1378( .شمیسا، سیروس -2
ـدیع تازه به نگا هی .)1379( _________ -3  د و از د هم. فردوس. چ. تهران: ب
 . تهران: ققنوس.1 ج .ایران تاریخ ادبیا ت. )1377( .صفا، ذبیح ا هللا -4
 . تهران: سوره مهر. چ سوم.1 ج .به ادبیات شناسی زبان از .)1390( .صفوي، کورش -5
 تهران: نشر علمی. .شناسی در مطا لعات ادب فارسی آشنایی با زبان. )1391( _________ -6
(مجموعه غزلیات الربن). پایان نامه ارشد، به  بررسی صور خیال در سرود سحر). 1394( .ی، فضل اهللاعدیل -7

 راهنمایی نیما رمضانی، دانشگاه آزاد اسالمی بابل.
ـقد ادبی نظر یه. )1377( .علو ي مقد م، مهیار -8  . تهران: سمت. چ ششم.معاصر هاي ن
. تر جمۀ کوروش گرا یی، زبان شناسی و مطا لعۀ ادبیات گرا، ساخت بوطیقاي سا خت .)1388( .کالر، جاناتان -9

 صفو ي، تهران: مینو ي خرد.
 . مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی.ردیف و موسیقی شعر .)1382( /محسنی، احمد -10
 .4و  3. صص 80. ش فصلنامۀ بار فروش .»الربن / شش دهه رمان نویسی« .)1388( .میر عابدینی، حسن -11
 . تهران: نشر هما. چ هفتم.فنو ن بال غت و صناعات ادبی. )1370( .همایی، جال ل ا لد ین -12
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