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چکيده
آيا تکرار از ديدگاههای بديعی ،بيانی ،معانی ،نحوی و سبکشناسی میتواند بيانگر زيبايی کالم و تشخص شعر حسين منزوی
باشد؟ با توجه به بررسی غزلهای منزوی میتوان گفت که استفاده از اقسام تکرار ،اصلیترين خصيصه شعر حسين منزوی و
يکی از داليل زيبايی کالم وی است به طوری که اين خصيصه باعث تمايز و تشخّص وی از ديگر شاعران معاصر شده است .با
وجود اين اگر قائل به سبک شخصی برای منزوی باشيم که در آن شکی نيست ،بايد اولين ويژگی سبک سخصی او را تکرار
فراوان دانست که در سطوح مختلف (واک ،هجا ،واژه ،جمله ،عبارت) ،در شعر حسين منزوی ديده میشود :وی چه برای توسعه
معانی و حسن تأثير و چه برای ايجاد موسيقی و زيبايی شعر از تکرار بهره برده است .منزوی با تکرار موجی از هيجان و غم و
شادی را در خوانندهاش میآفريند.
واژههای کليدی
شعر حسين منزوی ،زيباشناسی ،انواع تکرار ،غزليات ،تصدير ،جناس ،خصيصه سبکی

* دانشجوی دوره دکتری زبان و ادبيات فارسی ،گروه زبان و ادبيات فارسی ،شهرکرد ،ايران( .نويسنده مسؤول).
** استاديار ،دانشگاه پيام نور ،گروه زبان و ادبيات فارسی ،تهران ،ايران.
تاريخ دريافت1394/10/10:

تاريخ پذيرش1394/12/15 :

مقدمه
حسين منزوی در مهرماه  1325در شهر زنجان به دنيا آمد .او پس از تحصيالت ابتدايی و اخذ ديپلم ادبی از دبيرستان صدر
جهان (منتظری فعلی) به دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه تهران رفت و در رشته زبان و ادبيات فارسی به تحصيل ادامه
داد و به سرودن شعر پرداخت .وی که مدتها به بيماری ريوی مبتال بود ،صبح روز چهارشنبه شانزدهم ارديبهشت در سن 58
سالگی در بيمارستان شهيد رجايی تهران با زندگی وداع گفت .منزوی از غزلسرايان معاصر ايران بود و اگرچه در قالبهای
ديگر نيز فعاليت داشت اما مهمترين بخش فعاليت او در حوزه غزل است .آثار وی عبارتند از:
 -1خنجر زخمی تغزل (1350خورشيدی)  -2صفرخان ( -3 )1358ترجمة منظومة حيدربابا ( -4 )1369با عشق در حوالی
فاجعه ( -5 )1370اين ترک پارسیگوی ( -6 )1372از شوکران و شکر ( -7 )1373با سياوش از آتش ( -8 )1374از کهربا و
کافور ( -9 )1377با عشق تاب میآورم ( -10 )1379به همين سادگی ( -11 )1379از ترمه وتغزل ( -12 )1379از خاموشیها
و فراموشیها ()1381
تکرار واژه و جابهجايی آن در ساختار متن ،يکی از عواملی است که موجب غرابت بخشيدن به زبان شعری میشود و از
سوی ديگر تکرار آگاهانه توسط شاعر ،باعث افزايش موسيقی کالم و القای معنی مورد نظر شاعر به خواننده میگردد .منزوی
با استفاده از اين فن توانسته پيوندی ناگسستنی ميان الفاظ و معانی ايجاد نمايد .همچنين هدف منزوی از تکرار کلمه بزرگتر
نشان دادن زمينه تصوير است و از آن به عنوان نيرويی برای بيان مفهومی استفاده میکند که زبان از بيان آن به ستوه آمده است.
تاريخچة تکرار
در شعر و نثر قرن چهارم همچون زبان پهلوی ،تکرار قسمتی از يک جمله در جمله يا جمالت بعد معمول و متداول است
و امری عادی به شمار میرود .اين ويژگی از قرن پنجم به سرعت رو به کاهش میگذارد و در قرن ششم کامالً از بين میرود
و نويسندگان و شاعران به شدت از آن پرهيز دارند و سعی میکنند با استفاده از مترادفات يا کاربردهای مجازی مرتکب تکرار
نشوند( .خسروی )88 ،1389 ،رودکی در دو بيت نخست قصيدة «پيری» هفت بار فعل «بود» را به کار برده است:
مرا بسود و فرو ريخــت هر چه دنــدان بود

نبود د ندان ال بل چــــــراـ تابـــــــان بود

سپيده سيم زده بود و دُرّ و مرج ـ ـ ـان ب ـود

ســـتــاره ســـ حری بود و ق نرة بــاران بود

(رودکی)69 :1382،
تمامی آنچه که آرايههای لفظی خوانده میشود ،در حقيقت گونهای از تکرارهای هنری يا واجآرايی است ،زيرا وجه مشترک
همه آنها چيزی جز آراية تکرار نيست که منزوی با شگردهای خاصی آنها را در گونههای متنوع به کار برده است.
هدف تحقيق
هدف از انجام اين پژوهش پاسخ به اين پرسش اساسی است که آيا بسامد باالی کلمات میتواند باعت تشخّص و تمايز
سبک شخصی حسين منزوی شود؟ در واقع دست يافتن به اين پرسش بدين معنا است که بسامد باالی کلمات میتواند بيانگر
سبک شخصی باشد .به گونهای که بسامد برخی کلمات خاص در شعر برخی شاعران چنان چشمگير است که خواننده يا
شنونده بیآن که گوينده آن را بشناسد ،میتواند حدس بزند که شعر از کيست .در واقع اين کلمههای کليدی شاعر به شمار
میآيد که به طور نسبی در شعر او بيشتر جلوه می کند تا در شعر ديگر شاعران .اين حالت عالوه بر بسامد واژه ،میتواند در

بارة موضوع و مفهومی خاص ـ که شاعران بر آن تأکيد يا نسبت به آن تعلق دارند ـ نيز داللت کند.
روش تحقيق
روش تحقيق تحليلی ـ آماری است .در اين جستار برای پاسخ به پرسش فوق (هدف تحقيق) کوشش شده است غزليات
حسين منزوی ،که از نمايندگان غزل معاصر است ،بازشناسی و اشعاری که در آنها پديده تکرار هست ،استخراج شود .آنگاه با
عنايت به موضوع اصلی پژوهش ،به بررسی و تحليل ابيات مستخرج پرداخته شود و هر بخش (بديع ،بيان ،نحو و سبکشناسی)
به صورت جداگانه و دقيق با وجود شواهد شعری در قالب نمودار طبقهبندی گردد و با بهرهگيری از منابع موجود و دريافتهای
شخصی به تحليل اين پژوهش پرداخته شود .اما قبل از هر چيز يادآوری اين منلب ضروری است که به عمد ،جهت رعايت
اختصار از آوردن نمونههای شعری زياد يا شماره صفحات ابيات مورد نظر ،پرهيز کردهايم .اين کم بودن نمونهها را نبايد به
حساب کم بودن کاربرد آنها در شعر منزوی گذاشت.
بحث و بررسی
هر خوانندهای که با دقت و تيزبينی ،بخشی از اشعار منزوی را از نظر بگذراند ،فوری متوجه میشود که در شعرهای او،
پيوسته با صورتهای مکرری روبهرو میشود .صورتهای مختلفی که از سنح کلمه شروع میشود و تا سنح کالم ادامه
میيابد .تکرار در شعرهای وی داليل مختلفی دارد .از بين اين داليل میتوان به اين موارد اشاره کرد:
 -1ثابت بودن قسمتهای عمدة موتيوهای شعر او مانند عشق ،عاشق ،بوسه ،بهار ،خزان ،چشم و ...
 -2رابنه عاطفی شاعر با برخی از کلمات مانند دريا ،مست ،زلف ،گل و ...
 - 3حجم باالی غزلها 436( .غزل)
البته با شگردهايی که منزوی در آستين دارد ،پيوسته در تالش است تا دنيای مکرر شعرهای خود را در چشمبينندگانش،
تازه و تر گرداند و شکل جديدی به آنها ببخشد.
اما به صورت کلی شکلهای مختلف تکرار در شعر منزوی ،در اين موارد خالصه میشود:
الف) تکرار يک کلمه يا ترکيب خاص
ب) تکرار جمله
ج) تکرار يک مصراع کامل
د) تکرار جفتهای گردان
اين نکته نيازی به اثبات ندارد که دايره کلمات در شعر منزوی زياد است و مرزی بين کلمات ادبی و عاميانه وجود ندارد و
ايشان هر وقت احساس کند که نيازی به کلمهای هست ،بیپروا آن را در شعر خود به کار میبرد.
کلمه مهم ترين ابزار شعر است و گرچه کلمات از پيش ساخته و مهيا هستند ،گزينش و تأليف آنها بر عهده شاعر است و
اتفاقأ يکی از عواملی که شعر را به منزله هنر زيبا و دلنشين عرضه میکند ،به گزينش و تأليف کلمات وابسته است( .عمرانپور،
)67 :1388
نام ديگر اين آرايه توزيع است و در «دره نجفی» در باره آن چنين آمده است« :اين صنعت چنان است که متکلم وزع نمايد
حرفی از حروف تهجی را در هر کلمه ،يعنی ملزم شود که حرف معينی را در کلمه بياورد( .ميرزا آقا سردار ،بیتا)134 :
در ابتدا اين مقوله از ديد بديعی و زيباشناسی بررسی شده است .در حوزه صناعات لفظی ،تکرار کلمه مبتنی بر آرايههايی

است چون تصدير و انواع آن ،تکرار پراکنده واژهها ،جناس ،موازنه ،طرد و عکس ،تسميط ،سؤال و جواب ،ردالقافيه و ...که
عمومأ میتوان آن را صنعت «تکرار» خواند.
1ـ انواع تصدير
 1ـ همآغازی  2ـ تصدير مصراعی  3ـ تشابهاالطراف  4ـ ردالعجز الیالصدر  5ـ ردالصدر علیالعجز
 1ـ 1ـ همآغازی

در شعر منزوی نوعی از تکرار ديده میشود که شاعر کلمه يا کلماتی يا عبارت يا جملهای را در آغاز مصراعها ،بيت يا
ابيات تکرار کند که میتوان بدان هم آغازی گفت .شاعر به جای آنکه واژه يا عبارتی را جايگزين کند از همان واژه يا عبارت
قبلی استفاده میکند و اين خود نشان ساده و بیتکلف بودن متن است .منزوی به تکرار کلمات در آغاز مصراعها يا بيتها
توجه خاصی دارد که گاه مانند واژه «دوباره» سويه عاطفی دارد .همآغازی يکی از پربسامدترين آرايههای منزوی است .شاعر
اين نوع تکرار را برای ايحاد وحدت بين ابيات خود استفاده میکند:
دوباره راه غنا میزنـــد ترانه مـــــــــــــــن

دوباره میشــکفد شــعر عاشــقــــــــــانه من

دوباره میگذرد بعد از آن ســـيه طوفــــــان

ن سيم پاک نوازش ،بر آ شيــــــــــــانه مــــن

(منزوی)30 :1387 ،
گاهی همآغازی با روشی خاص در بيتی تکرار میشود که تکراری بسيار اثرگذار است مانند «فصل» در بيت زير که عشق
و شور شادی را نمايان میسازد .عالوه بر اين ،تکرار واژه میتواند باعث ايجاد معانی و مضامين تازه در شعر شود ،زمانی که
واژه يا جملهای در يک يا چند بيت به صورت متوالی تکرار میشود ،مضامين و مفاهيم جديد متناسب با آن در ذهن شاعر يا
نويسنده به وجود میآيد .مثأل شاعر با تکرار واژة «فصل» به کلمات و معانی جديدی دست يافته است :مانند :عنر ،سبزه،
گلهای بوسه ،جوانه ،خيابانهای شوخ مهربانی و تماشای قشنگ شاعرانه.
فصل فصل توست ديگر ،فصل فصل ما _ من و تو

فصـل عنر و فصـل سـبزه ،فصـل گل ،فصـل جوانه

فصل رفتن در خيابانهای شــــوخ مهربانــــــی

فص ـ ـ ـل ماندن در تماشای قشنگ شاع ـ ـ ـ ـ ـرانه

فصل چيدن گلها ـ چيدن گلهــــای بوســـــــه

از بهار و از زلف تو ـ ـ خوشــــــه ،خوشه ،دانه ،دانه

(همان)31:
 1ـ  2ـ تصدير مصراعی

نوع ديگر تصدير آن است که واژهای در ابتدا و انتهای مصراع تکرار شود:
مست از تو شد هرآينه دريا که مســــت شد

ای شـــــــــط ملتقـــــــــای تمام شرابهـــا

(همان)62:
 1ـ  3ـ تشابهاالطراف

نوع ديگر تصدير آن است که در انتهای مصراع اول و ابتدای مصراع دوم تکرار شود.
در صفحات  141تا « 149دره نجفی» آمده است که «تشابهاالطراف» آن است که سجع يا قافيهای که در پايان جمله يا شعر
آمده ،همان را در آغاز جمله يا مصراع بعد بياورند( .ميرزا آقا سردار ،بیتا)141-149 :

با هميشــه دردانه میپيچيد به گرد ســاقهای

ســاقه زان همبســتگی احســاس جر ت میکند

(مجموعه اشعار ،منزوی)157 :
اگر نـمونههای يـاد شده از غزليـات منزوی را با نمونههای زير که در «دره نجفی» برای تشابهاالطراف آورده مقايسه کنيم،
به تفاوت فراوان اين نمونه ها از نظر هنری و روانی کالم پی خواهيم برد و توانمندی و چيرگی منزوی بر زبان ،بيشتر روشن
خواهد شد:
دوباره باد بهار ،به ب ـ ـ ـاـ شد پی سپ ـ ـ ـار

به باـ شـــد پی ســـ پار نســـيمی از هر ک نار

(ميرزا آقا سردار ،بیتا)141-149 :
 1ـ  4ـ ردالعجز الیالصدر

دکتر ميرجالالدين کزازی اين نوع از تصدير را «بنسری» خوانده است( .کزازی )273 :1389 ،از صفتهای پسنديده بالغت
«ردالصدر الیالعجز» است( .وطواط« )17 :1362 ،آن است که لفظی در اول بيت و جملة نثر آمده است ،همان را به عينه با کلمه
متجانس آن در آخر بيت و جمله نثر بازآرند»( .همايی .)67 :1371،مانند:
امشب به رمز بزرگ رهـــــــــايی رسيــــــدم

آزادم از هر چه غيــــــــــــر از تو ،آزاد ،امشب

(منزوی)37 :1387 ،
میتوان گفت با کارکردهای مختلفی قابل بررسی است يا نشاندهندة تکيه و تأکيد است يا توجه شاعر بر موضوع و معنی
مکرر و يا به ايجاد نوعی ريتم و انسجام ساخت شعر کمک میکند.
 1ـ  5ـ ردالصدر الیالعجز

نوع ديگر تصــدير اين اســت که واژهای در انتهای بيت اول و ابتدای بيت دوم تکرار شــود که بدان «ردالصــدر الیالعجز»
گويند:
چه گرمی ،چه خوبی ،شرابــــی ،چه هستی؟

به ـ ـ ـ ـاری ،گلی ،ماهت ـ ـ ـابی ،چه هست ـ ـ ـی؟

چه هستی که آتش به جانم کشي ـ ـ ـ ـدی ؟

سرود خوش ـ ـ ـ ـ ـ ـی؟ شعر نابی؟ چه هستی؟

(منزوی)57 :1387،
گاهی اوقات ديده میشود که مصراع يا عبارت تکرار شونده در سنح شعر ،در پايان شعر هم ديده میشود که اين نوع
عالوه بر تأکيد و برجستهسازی آن ،خواننده را با نوعی رهاشدگی در معنا روبه رو میسازد و ذهن او را به تفکر بيشتر در مورد
آن عبارت وامیدارد .اين تکرار باعث حرکتی دورانی در شعر نيز میشود و مخاطب را به صورت غيرمستقيم به آغاز شعر ارجاع
میدهد و از او میخواهد تا برای درک عميقتر شعر ،آن را دوباره بخواند( .نيکبخت و بيرانوندی)138 :1383،
ای دل من سر مزن بر سينه اين چنين ناشکيبا

لحظهای ،ديوانه جان ،آرام بنشـــين خواهد آمد

خواهد آمد ،خواهد آمــــد ،آری اگر نيــايد

باز سقف آس ـ ـمان پايين خواه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد آمد

(منزوی)61 :1387 ،

نوع تصدير

بسامد ابيات

درصد

همآغازی

 151بيت

39/11

تصدير مصراعی

51

13/21

تشابه االاطراف

84

21/76

ردالعجز الی الصدر

64

16/58

ردالصدر الی العجز

36

9/32

جمع کل

386
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 2ـ نوع دوم :نمونههای ديگر تکرار در واژه
 2ـ  1ـ تکرار سه باره کلمات:

گاهی اوقات در يک بيت ،کلمه ،سه بار تکرار می شود .تکرار سه باره واژه در يک بيت بي شتر برای پرکردن وزن و ايجاد
آهنگ میآيد .مانند کلمة «دست» در بيت زير:
بگـــذار دستت راز دستــــم را بـدانـــــد

بیهيچ پروايی که دســـت عشـــق با ماســـت

(همان)22 :
 2ـ  2ـ تکرار واژه با حرف عطف يا اضافه

گاهی اوقات شاعر کلمات را پشت سر هم با «حرف اضافه يا عنف» تکرار میکند:
بازو به بازوی هم در خ يا بان روانيــــــم

با چيزی از عشـــق در زير بـــــــاران روانيم

(همان)68 :
تکرار واژه «بازو» و کلماتی از اين دست ،بار عاطفی شعر را دو چندان میکند و سخن را نيز آهنگين ساخته است.
 2ـ  3ـ تکرار دوباره کلمات

گاهی اوقات کلمات تکراری در قالب آراية تصدير به کار نمیروند يا در پی يکديگر نمیآيند ،بلکه يک واژه در يک بيت
دو بار به صورت پراکنده به کار میرود و هدف شاعر تأکيد معنايی نيست .اين نوع تکرار در بسياری از ابيات منزوی مشهود
است .گاهی تأکيد ورزيدن بر انتقال يک احساس ،موجب ايجاد تکرار میگردد ،بدينگونه که شاعر برای القای ذهنيات خود به
مخاطب ،دست به تکرار واژه يا عبارت میزند ،آنچه مسلم است اين است که تلقين و تکرار ،عواطف زودگذر ،بلکه اعتقادات
ديرپای مقاوم را در ذهنها رسوخ میدهد و تثبيت میکند( .متحدين )509 :1354 ،تکرار از قویترين عوامل تأثير است و
بهترين وسيلهای است که عقيده يا فکری را به کسی القا میکند( .علیپور)89 :1378 ،
شـــود تا تلمتم از بازی چشـــمت چراغانی

مرا درياب ای خورشـــيد در چشـــم تو زندانی

(منزوی)27 :1387 ،
 2ـ  4ـ قرار گرفتن واژة مکرر درون واژة مرکب

از صورتهای گوناگون تکرار در غزل منزوی قرار گرفتن واژه تکراری درون کلمات ترکيبی است .نظير واژه «بار» در درون

واژه مرکب سبکبار در بيت زير:
بارت که فلک نيز نيار ست ک شيــــــــــدن

من می برم ای عشـــق ســـ بک بار به خا نه

( منزوی)85 :1387 ،
 2ـ  5ـ تکرار کلمات مشابه در دو بيت

گاهی اوقات کلمات مشابه در دو بيت تکرار میشود:
دريای شورانگيز چشم ـ ـانت چه زيب ـ ـاست

آنجا که بايد دل به دريا زد همينجا ســــــــت

در من طلــوع آبی آن چشــم روشـــــن

يادآور صبح خي ـ ـ ـ ـال انگي ـ ـ ـ ـ ـ ــز درياست

(همان)22 :
چنانکه میبينيم واژه «دريا» در مصراع اول ،دوم و پايان مصراع چهارم تکرار شده است و نيز واژة «چشم» دو بار تکرار
شده است« .دريا» در يک بيت به شکل بسيط و در بيت ديگر درون ترکيب کنايی جای میگيرد .تکرار واژه «دريا» در ترکيب
کنايی «دل به دريا زدن» همچنين آفريدن تصويرهای زيبايی مانند« :طلوع آبی چشم و صبح خيالانگيز دريا» شاعر با اين تصاوير
به صورت تشبيه مضمر چشم آبی معشوق را به دريای آبی تشبيه کرده است.
در انواع تکرار که يکی از انواع بنيادين در شــعريت شــعر اســت (وحيديانکاميار )18 ،1383 ،به طور کلی میتوان گفت
تکرار در سنح واژه ،باعث انتقال سريع مفهوم آنها میگردد.
نمونههای ديگر تکرار در واژه

بسامد ابيات

درصد

تکرار دوباره کلمات

135

42/45

تکرار واژه با حرف عنف يا اضافه

81

24/47

تکرار کلمات مشابه در دو بيت

45

14/15

تکرار سه پاره کلمات

39

12/26

قرار گرفتن واژه مکرر درون واژه مرکب

18

5/66

جمع کل

318

%100

 3ـ انواع جناس
يکی ديگر از روشهای افزودن موسيقی کالم در غزلهای منزوی ،تکرار واژه به صورت جناس است .جناسهايی به کار
رفته در غزلهای منزوی هيچگونه تکلّف و تصّنعی در شعر به وجود نمیآورد .در اينجا تمام جناسهای غزلهای منزوی به
صورت آماری منالعه شده است .نتايج نشان میدهد نزديک به سه چهارم جناسهای منزوی ،جناس زايد ،مضارع و مکرر است
و ايشان به ندرت از جناس تام ،ناقص ،خط و مرکب استفاده نموده است .گفتنی است در ميان جناسهای غزل منزوی به
جناسهای کليشهای غزل سبک عراقی برمی خوريم .مانند :کمين و کمان ،آستين و آستان ،مستان و ميستان ،زمين و زمان .يا
جناسهای نو و مبتکرانه خلق نموده است مانند :مدير و مدار ،تُنگ و تنگ .يکی ديگر از شگردهای ايشان ترکيب جناس با
آراية تکرار و واجآرايی است .مانند« :جان و جانا» .جان در بيت زير چند بار تکرار شده و باعث زيبايی دوچندان کالم شده
است:

خانه بیجان ز تو جان ياافته ،جانا نه عجب

گر همه من جان ن شــــــــــــوم بر اثر آمدنت

(منزوی)86 :1387 ،
در اين تحقيق جهت ارايه آمار دقيق ،کليه غزليات حسين منزوی بازخوانی شد و نزديک به  288بيت که دارای جناسهای
مشهود و مشخصی بودند ،يافت شد.
 3ـ  1ـ جناس تام
اسير سر به هوايی ش ـ ـ ـ ـ ـوم ،هم از تو بتر

اگر هوای يکی چون تو را به ســـــــــر دارم

(منزوی)269 :1387 ،
 3ـ  2ـ جناس ناقص
غمت را بزرگ ديد دلم بس که تَنگ شـــــــد

نگنجــــــد ديگر به تُنگ ،که ماهــــــی نهنگ شد

(همان)431 :
 3ـ  3ـ جناس زايد

آن است که متجانس از ديگری به حرفی زيادت باشد( :رازی)340 :1360 ،
در سرودههای منزوی جناس زايد است که با کلمات متجانس مفاهيم زيبايی نيز آفريده است و خود انواعی دارد:
الف) واک افزوده در آغاز:

چه شب بدی است امشب که ستاره سو ندارد

گل کا غذی شــــببو که ب هار و بو ندارد

(منزوی)144 :1387 ،
ب) واک افزوده در ميان قرينهها:
يا در ره صب ـ ـحند شهي ـ ـ ـ ـ ـدان و در اي ـن راه

دژخيم به کين اســـت و ک مانش به کمين اســـت

(همان)95 :
ج) واکهای افزوده در پايان:

ای گيســوان رهای تو از آبشــاران رهـاتــر

چشمانت از چشمه ساران صاف سحر با صفاتر

(همان)23 :
شاعر در بيت فوق به زيبايی هم جناس بديعی ميان دو واژه پديد آورده ،و هم تصويری که با کمک کلمات ساخته ،تأثيرگذار
است .کلمات «گيسوان ،آبشاران ،چشمان ،چشمه ،صاف و صفا» با تناسب زيادی که با تصوير دارند ،تجسم واقعه را عينی و
ملموستر ساختهاند:
خانة بیجان ز تو جان يافته ،جانا نه عجب

گر همه من جان نشـــــــوم بر اثر آمـــــدنت

(همان)78 :
در بيت فوق ،عالوه بر جناس زايد ،واجآرايی در حرف «جيم» و «الف» هم به کار رفته است که باعث افزايش موسيقی
درونی شعر شده است.
 3ـ  4ـ جناس مضارع و الحق

هرگاه دو لفظ در يکی از حروف مختلف باشد ،در اين صورت چنانچه دو حرف مختلففيها قريبالمخرج باشند ،جناس
را مضارع نامند و هرگاه قريبالمخرج نباشند ،جناس الحق گويند( .رجايی )401 :1359 ،واکی که در دو سوی جناس متفاوت

است ممکن است در آغاز باشد يا ميان يا واک پايانی که آن را جناس منرف خواندهاند.
الف) تفاوت در واک نخستين

ای همه دستان ز تو مستی مستان ز تو هم

رمز ميســـتان همه تو راز نيســـتان همــــــه تو

(منزوی)65 :1387 ،
ب) تفاوت در واک ميانی
عشق گاهی زندگی ساز است و گاهی زندگی سوز

تا پريــــــــزاد من از بهر کدامين خواهــــــــد آمد

(همان)61 :
بيت باال که بيتی از غزليات اثرگذار و عاطفی منزوی به شمار میرود نمونهای از توانايی او در سرودن سرودههای فوقالعاده
و تأثربرانگيز است .ابياتی که به نظر میرسد منزوی هنگام سرايش آنها در بیخودی و دردی شگرف به سر میبرده است و به
بازی زبانی توجهی نداشته است .با وجود اين ،حتی به گونهای ناخوداگاه ،باز هم در اين موارد ،زيبايیهای ويژهای را میتوان
در کالم اين شاعر دريافت .برای نمونه در همين بيت ميان «سوز و ساز» جناس شبه اشتقاق هست .افزون بر اين تصوير ساخته
شده در اين بيت محسوس ،عينی و نمايشی است.
ج) تفاوت در واک پايانی يا مطرف

تشنهام به عــزای چــــراـ مـــرده خــــود

بيا که ســـوک مرا ،ای ستــــــاره ســـور کنی

(همان)25 :
 3ـ  5ـ جناس مکرر

جناس مکرر گونه خاصی از جناس نيست ،بلکه زمانی که قرينهها کنار يک ديگر قرار گيرند ،آن را مکرر خوانند .پس
جناسهايی که پشت سر هم قرار گرفتهاند میتوانند جناس مکرر نيز به حساب آيند و اتفاقاً اين شيوه مختص منزوی است.
در بيت زير با دو ترفند جداگانه ،چهار واژه به صورت جداگانه در پی هم تکرار شده است:
تو هوای عنری از صحرای دور آرزويی

از تو سنگين شهر ذهنم ،کوچه کوچه ،خانه خانه

(همان)31 :
خانه خانه يعنی همه خانهها يا کوچه کوچه يعنی همه کوچه ها ،امّا شاعر اين نوع کاربرد را جايگزين ساخته تا از تکرار
واژه کوچه و خانه برای آهنگين ساختن شعر خود استفاده کند .هدف شاعر از اين نوع تکرار ديداری کردن تصوير است.
تصاوير ساخته شده در شعر و تخيل شاعر ،به مدد تکرار در ساختار زبانی شعر ،به نمايش درمیآيند .عمده اين تصاوير ،آنهايی
هستند که مالزم حرکت و پويايی هستند ،از اين رو برای اين که تصوير جنبه ديداری پيدا کند ،با برشهايی که بين اجزای
جمله ايجاد گرديده ،آن اجزا را به صورت مکرر مینويسند( .روحانی)164 :1390 ،
 3ـ  6ـ اشتقاق و شبه اشتقاق

آنچه در کتابهای بديع اشتقاق خواندهاند ،عبارت است از آوردن الفاتی که همريشهاند يا واک مشابه آنها چندان زياد
است که گمان میرود همريشه باشند .با اندکی درنگ روشن میشود که اين آرايه به جز آرايه واجآرايی و تکرار چيزی نيست،
چون شاعران با تکرار ،واجهای خود شعر را میآرايند:
يا در ره صبحاند شهيدان و در ايـن راه

دژخيم به کين اســت و کمانش به کمين اســت

(منزوی)95 :1387 ،

 3ـ  7ـ جناس لفظ
با هفتخان اين تو به تويی نيـست شـايد

ما گمشـــــــــده در وادی هفتــــــاد خوانيم

(همان)393 :
 3ـ  8ـ جناس خط
در جنگ سـرنوشت ،دمی صحبـت تو را

چنـــــــگ روزگــار ،غنيمــت گرفتـــــــهام

از (همان)163 :
 3ـ  9ـ جناس قلب

بیگمان بازی با شکل نوشتاری کلمات را میتوان از شگردهای شگرف منزوی در اشعارش به شمار آورد:
قامت سياه عشـق ورق پاره مــن

هم رو ســـفيــــــد دفتر ســـودا از اين ســـواد

(همان)165 :
نمودار کلی انواع جناس
انواع جناس

بسامد ابيات

درصد

جناس مکرر

116

40/27

جناس زايد در اول و وسط و آخر

91

31/59

جناس مضارع در اول و وسط و آخر

61

21/18

جناس اشتقاق و شبه اشتقاق

9

3/12

جناس تام

7

2/43

جناس قلب

1

0/34

جناس مرکب

1

0/34

جناس ناقص

1

0/34

جناس خط

1

0/34

جمع

288

%100

 4ـ طرد و عکس
اين آرايه مانند قلب است با اين اختالف که در آرايه قلب ،واک يک واژه جابهجا میشود ،حال آن که در طرد و عکس
کلمات يک جمله و عبارت ،جابهجا میشوند که میتوان اين آرايه را گونهای از تکرار ناميد:
ز گونه و لب تو ،بوســه بر کــدام زنم

که خوشتر ا ست از آن اين ،اين از آن خوشتر

(همان)184 :
گاه شاعر در کنار استفاده از مختصات مخصوص به خود که منجر به ايجاد سبک شخصی میشود ،چند مختصه را با
يکديگر ترکيب کرده و بدين ترتيب ضمن ساختن بيت خود ،مختصهای به نام تلفيق به وجود آورده است .در شعرهای ايشان
میتوان تلفيق (استفاده از چند صنعت بديعی) چند مختصه مشخص را مشاهده کرد( .محمدی )335 :1394 ،به عنوان نمونه با
اندکی درنگ در بيت ياد شده میتوان گوشهای از اين هنر را ديد :تناسب در گونه ،لب و بوسه .تصدير در واژة خوشتر ،طرد

و عکس در مصراع دوم ،تجاهلالعارف در مصراع اول ،تکرار کلمات آن و اين و از.
آرايه طرد و عکس در  23بيت به کار رفته است.
 5ـ واجآرايی( :همحروفی و همصدايی)
تکرار حرف ،اين نوع تکرار را در بديع «واجآرايی يا نغمة حروف» مینامند .شاعر با اين شيوه ،آگاهانه موسيقی میآفريند
و بر حسن تأثير ،تصويرآفرينی و القای حس و حال میافزايد .البته موسيقی برخاسته از واجآرايی «صامتها» محسوستر است
و مثالهای بيشتری برای آن میتوان يافت:
تکرار «ش» هفت بار ،تکرار «س» سه بار
بخوانم تا کتاب عشق را در روشنیهــايش

چه کس شمع شب ستان سياهم می شود ام شب

(منزوی)311 :1387 ،
تکرار زياد حرف «شين» و «س» و قرار گرفتن مکرر آنها در کنار هم موسيقی دوری بيت را پرورانده و پيوندهای هنری و
معنايی کلمات صورت و معنای آن را در هم تنيده است و همچنين میتواند روشنايی ،تاريکی و سياهی شب را به ذهن متبادر
کند و نيز با شور و غوغا و آشوب درونی گوينده همخوان است.
تکرار «س و ص» چهار بار و « الف» هفت بار
به خيره گوش مخوابان از اين سوی ديوار

صـــــــدای ســمنــــــــــدان شــهســواران را
(همان :ص)29

مصــوت «ا» شــکوه ،عظمت ،هيبت و آزادگی را میرســاند و برای کشــش کالم و ايجاد آهنگی باوقار و با طمأنينه به کار
میرود .هشت بار تکرار مصوت بلند «ا» صدای پای اسب پادشاهان را به صورت بسيار مستحکم به ذهن متبادر میکند.
تکرار «د» پنج بار و «ق» چهار بار و «الف» نه بار
دوباره ديدنت ای جان معاد موعـود است

قيام قامت قديمــــــــــی ا ست قيـــــامت من

(همان)64 :
با عنايت به اين که حرف «د» از حروفی اســت که تلفظ آن قدری با ســکون همراه اســت و تکرار اين حرف به خواننده
هنگام خواندن شعر کمک میکند تا در مضمون و مفهوم شعر درنگ بيشتری کند که با مقصود شاعر همخوان است.
تکرار «س» پنج بار ،تکرار «ه» « ،ز»« ،ت»« ،ن» ،و «و»چهار بار
ای همه دستان ز تو مستی مستان ز تو هــم

رمز ميســـتان همه تو راز نيســـتان همــــــه تو

(همان)64 :
با تکرار پنج حرف «سين» که شباهت زيادی با دندان دارد و حرف «ز» شوری شگرف در بيت ايجاد کرده و بدين منوال
عشق و عالقه خود را به معشوق ابراز نموده است.
در بيت زير تکرار واکه «آ» که با توصيف انديشهها و احساساتی در تناسب است که در زمان تجلی آن صدا اوج میگيرد.
(قويمی )33: 1383،میتواند گويای حسرت برآمده از نهاد شاعر باشد و حال و هوای حسرتبار شاعر را در زمينة ساختاری و
محتوايی تداعی کند.

ای دور مانده از من ناچـار و ناســزاوار

آن ســــوی پ نج خنــدق ،پشــــت چــار د يوار

سنگی شده است و با من تنديسوار مانده اســت

آن روز آخرين وصل ،آن وصل آخرين بار

بين تنهـايی و مـــن راز بــزرگی است

هــــــــــم از آن گونه که در بيـــــن تو و زيبايی

(همان)336 :
(همان)336 :
حرف «ن» که اصوات ناشی از ناخشنودی و عدم رضايت را تداعی میکند( .قويمی )49 :1383 ،در ابيات زير تکرار شده
است ،تکراری که چون در زمينه متناسب از کلمات حسرتبار نمود يافته است میتواند القاگر شاعر از نارضايتیهای حسرتبار
جامعهاش باشد.
اين نه آب روان پای درختــــان ،ديگـــر

جو به جو ،خون شهيدان عزيز ،چمــــــن است

وان چه در جنگل از اطالل و دمن میبينی

مدفن آن همه جان بر کف خونين کفن اســـت

بینيــــازند ز غسل و کفن ،اينان را غسل

همه از خون و کفن ،همه از پي ـ ـ ـ ـرهن است

(منزوی)344 :1387 ،
گفتنی است بهرهگيری شاعر از اين آرايه ،هنگامی منلوب خواهد شد که اين کاربرد با فضا و ساختار بيت و سروده هماهنگ
باشد و شاعر به قدری طبيعی از آن بهره گرفته باشد که خواننده را تحت تأثير زيبايی سروده خود قرار دهد ،نه اين که او را
دلزده کند .در شعر فارسی نمونههای دلکشی يافت میشود که در يک بيت ،يک حرف بيش از حروف ديگر تکرار شده و البته
اين تکرار با بافت کلی شعر هماهنگ است .برای نمونه يک بيت از حافظ در اينجا ذکر میشود:
رشته تسبيح اگر بگسست معذورم بــدار

دســتم اندر ســاعد ســاقی ســيمين ســاق بود

(حافظ)205 :
تکرار زياد حرف «سين» و قرار گرفتن مکرر آنها در کنار هم میتواند رشته تسبيحی را به ياد آورد و همچنين تکرار ،نه
حرف «سين» و «ز» صدای سوتک فرهاد را به هنگام تسبيح گويی به گوش میرساند( .محبی)147: 1380،
از واجآرايی در  31بيت استفاده شده است.
 6ـ مناظره
صيغههای اول شخص ،دوم شخص و سوم شخص مفرد از مصدر «گفتن» در ابتدای مصراعهاست .به عبارت ديگر مناتره
که از انواع ادبی به شمار میآيد ،خود جلوهای از تکرار واژه است .اوج تکرار در سؤال و جواب است( .شميسا)87 :1381 ،
ما خويش ندانستيم ،بيداريمــان از خــواب

گفتند که بيــــــــــداريد ،گفتيم که بيـــــداريم

(منزوی)27 :3187 ،
مناتره در  5بيت کاربرد داشته است.
 7ـ تسميط
گروه گروه کردن بود ،بدين جايگه معنی وی چنان بود که شاعر بيتی گويد و هر بيتی را از وی چهار قسم کند يا بيشتر و

همه قسمها بر يک وزن تا آخر و همه به سجع مگر بخش قافيه که برابر بود و رَوی مختلف( .رادويانی)104 :1362 ،
يا بدان قافيه ميانی گويند و در ميان مصراعهای يک شعر میآيد ،يعنی شاعر به جر قافيه پايانی قافية ديگری را در ميان
مصراعها به کار میبرد .آنچه که باعث ايجاد موسيقی و گوشنوازی میگردد اين است تا زنگ و طنين خاص قافيه درونی از
ذهن خواننده محو نگشته ،صوت ديگری با زنگ قافيه اصلی به صدا در میآيد :کلمات جاری و رگباری قافيه درونی بيت زير
را تشکيل دادهاند.
با اين تپش جاری ،تمثيل من اسـت آری

اين بارش رگباری ،بر شـــيشـــــــــه دکان ها

(منزوی)105 :1387 ،
نکته دلکشی که در اين هنر ،توجه خواننده را بيشتر به خود جلب میکند ،يک نوع جوشش و غليان و بیخودی است که
گويی در شاعر وجود داشته و آن را به خواننده سرايت میدهد و او را با خود همراه میکند .از ويژگیهای ديگر اين اشعار
سيالن طبيعی مفاهيم است .به طوری که گويی شاعر بدون تأمل و تفکر با حالتی ناخوداگاه اين اشعار را سروده است.
منزوی غزل را در وزنی سنگين سروده است و با استفاده از آرايه تسميط در برخی ابيات آن ،امکان تنفس در ميان خواندن
مصراعها به خواننده داده است .منزوی  68بار از آرايه تسميط استفاده کرده است.
 8ـ موازنه
يکی ديگر از عناصر موسيقی ساز موازنه است .موازنه که مماثله خوانده شده است آن است که کلمات در دو پاره بيت ،دو
به دو همسنگ باشند( .کزازی)43 :1389 ،
در بيت زير تکرار کلماتی که زير آنها خط کشيده شده است با کاربرد آرايه موازنه همراه شده:
در من ادراکی است از تو عاشقانه عاشقانه

از تو تصــويری اســت در من جاودانه جاودانه

(منزوی)33 :1387 ،
نکته قابل توجه اين است که در بيت باال شاعر به چند شيوه از روش تکرار استفاده کرده است .چنان که میبينيم موازنه با
تکرار واژه در آغاز يا پايان مصراعها (عاشقانه ،عاشقانه و جاودانه جاودانه) همراه شده است.
شاعر از اين آرايه در  18بيت استفاده کرده است.
 -9ردالقافيه
آن است که قافيه مصراع اول منلع قصيده يا غزل را در آخر بيت دوم تکرار کند ،به طوری که موجب حسن کالم شود.
(همايی )72: 1391،منزوی در 1/60درصد از ابيات خود از ردالقافيه و قافيهای که در مصراع اول آورده است در مصراع چهارم
هم به سراـ آن قافيه رفته است يا قافيه را در مصراع اول و آخر قافيه کرده است .منزوی معموالً وزن و قافيه و ساير ملزومات
شعر را فدای زيبايی میکند( .شريفی)61: 1391،
ای لخته لخته خونت ننع شهـادت تو

وز سودههای خا شاک تاج سيــــــــــادت تو

ای دست انتخابت بر سينــه کتابــت

از ســـرب و خون نوشـــته حکم شـــهادت تو

(منزوی)102 :1387 ،
ردالقافيه  57بار کاربرد داشته است.
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 10ـ جفتهای گردان
قبل از طرح اين بحث الزم است برای مقدمه در باره اصنالح «جفتهایگردان» که برای يکی از ويژگیهای شعر منزوی
انتخاب شده است ،توضيح کوتاهی بدهم .جفتهای گردان عبارتند از عناصری که هميشه به صورت دوتايی در يک بيت
حضور پيدا میکند و نوعی ارتباط مننقی (چه معنايی و چه لفظی) بين آنها برقرار است و از طريقی دايم در بيتهای مختلف
تکرار میشوند .گاهی اوقات اين جفتها به صورت متضاد تاهر میشوند و در غزلهای منزوی فراوان به کار رفته است و
منجر به ايجاد نوعی نظم در غزل و به وجود آمدن پيوندهای مستحکم در بافت شعر میشود .در واقع اين شگرد موجب ايجاد
موسيقی و آهنگ در شعر میشود و زيبايی شعر را دوچندان میکند .پس گمان میکنم دليل اين نامگذاری مشخص شده باشد
«جفت» به اين علت گفته شده که اين عناصر دوتا دوتا در بيتها ديده میشود و «گردان» به اين علت گفتهايم که آنها مرتب
در جاهای مختلف تکرار میشوند .برای روشنتر شدن بحث مثالی میزنيم .يکی از جفتهای گردان در شعر منزوی که اتفاقاً
بسامد فراوانی هم دارد جفت متضاد «بهار و خزان» است .يعنی در بيشتر ابيات منزوی هر جا که بهار حضور داشته باشد،
میتوان «خزان» را هم ديد و برعکس .اگر خوانندگان شعر منزوی يک اشراف کلی به سنتهای ادبی شعر او داشته باشند ،بر
مبنای آنها میتوانند روابط حاکم بر اجزای بيتهای او را بهتر درک کنند و در نتيجه میتوانند سريعتر و راحتتر به معنای آن
بيتها پی ببرند.
در اين بخش جفتهای گردان متضاد به ترتيب حروف الفبا منرح میشود:
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بسامد جفتهای گردان متضاد

آب و آتش ( 6مورد) ابتدا و انتها (13مورد) ،ازل و ابد (2مورد) ،باال و پايين (7مورد) ،بيم و اميد (4مورد) ،بهار و خزان:
(30مورد) ،بيدار و خواب13( :مورد) ،پيدا و پنهان (4مورد) ،پير و جوان (7مورد) ،شادی و غم (16مورد) ،شب و روز (16مورد)،
مرده و زنده (10مورد).
جفتهای گردانی که متضاد نيستند

آيينه و خشت ،جام و گل ،سنگ و آينه ،شنگ و شينان ،غنچه و گل ،ليلی و ابنالسالم ،يوسف و يعقوب ،اناالحق و منصور،
دريا و دل ،سنگ و قدح ،شوکران و شکر ،فرهاد و شيرين ،ليلی و مجنونٍ ،اسب و اصل ،چراـ و دزد ،سيمرـ و اسفنديار ،صبح
و شب ،فرهاد و بيستون ،ماه و آينه ،پرنده و فقس ،رستم و سهراب ،عاشق و معشوق ،فرهاد و تيشه ،منصور و دار ،سقراط و
شوکران ،ساحل و دريا ،شيشه و سنگ ،غروب و طلوع ،کليد و قفل ،يوسف و پيراهن.
جدول کلی جفتهای گردان
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 11ـ تکرار واژه از نظر نحوی
دشوارترين آشنايیزدايی آن است که در نحو زبان رخ دهد ،زيرا امکانات نحوی هر زبان و حوزه اختيار و انتخاب نحوی

به يک حساب محدودترين امکانات است( .شفيعیکدکنی)30 :1381 ،
يکی از عوامل برجستهسازی جابهجايی کلمات است .جابجايی نقش عناصر سازنده زبان در مبحت «جانشينسازی نحوی»
میگنجد .در بيت زير دريا و چشم در مصراع اول نهاد و در مصراع دوم متمم میباشد .منزوی با استفاده از اين جابهجايیها
متن را برجسته میکند.
دريای شور انگيز چشمانت چه زيبـاست

آن جا که با يد دل به در يا زد همين جاســـت

(منزوی)22 :1387 ،
چشـــم تــــو با انـدوه ،زيبــا نيــست

انـــدوه در چشــــم تـــو ويـــران بــاد

(همان)322 :
يا در اين بيت ،چشم در مصراع اول نقش مضافاليه و در مصراع دوم نقش متممی دارد.
شـــراب چشمهای تو مرا خواهد گرفت از من

اگر پيمــانــهای از آن بــه چشـــمــانم بنوشــــانی

(همان)35 :
يا اين دو واژه ـ که پشت سر هم تکرار شدهاند ـ در نقش متممی به کار رفتهاند:
من با تو از هيچ ،از هيچ توفـــان هراسی ندارم

ی نــاخــدای و جود من ای از خــدايــان خــدا تر

(همان)23 :
 11ـ  1ـ رديف

تکرار در شعر کالسيک بيشتر به صورت استفاده از قافي ه و رديف نمود يافته است و به خصوص رديف نماد کامل تکرار
در شعر کالسيک است .رديف ،تکرار يک يا چند کلمه هممعنی بعد از قافيه است( .وحيديان کاميار )116 :1383 ،رديف گونهای
از تکرار است که بسياری از شاعران از آن بهره برده اند و در ادب هيچ زبانی ،به وسعت شعر فارسی نيست( .شفيعی کدکنی،
 )221 :1381تکرار رديفها از لحاظ زيبايی به منزلة حاشيههای قالی عمل میکنند .معموالً رديفها هممعنی هستند .مخصوصاً
اگر اسم يا صفت باشند .ولی وقتی فعل شدند ممکن است در دو معنی تاهر شوند .مانند« :است» در غزل .344
باز مستـــی و بيــدار خوابی است

بــاز هــم رنــگ خــونــم شــــرابــی اســــت

(منزوی)120 :1387 ،
«است» در مصراع اول به معنی «آمد و وجود دارد» و جمله فعليه است اما «است» در مصراع دوم فعل ربنی است و جمله
اسنادی است و به معنی «میباشد» آمده است .اين از عيوب کار نيست.
تکرار رديف در ادبيات عرب و غرب کاربرد ندارد .رديف از مختصات ادب فارسی است و شاعرانی چون حافظ ( )%98و
مولوی ( )%90و سعدی ( )%85درصد شعرشان رديف دارند( .شريفی)59-60 :1391 ،
رديف از زيرمجموعههای غزلهای فارسی و موسيقی کناری است که در تکميل موسيقی قافيه و وزن اهميت فراوانی دارد.
در حدائقالسحر در تعريف رديف آمده است« :کلمهای باشد يا بيشتر که بعد از حرف «رَوی» آيد در شعر پارسی»( .وطواط،
 )79 :1362تأمل در غرليات منزوی نشان میدهد که از مجموع  436غزل وی 252 ،غزل دارای رديف است يعنی دقيقأ 57/56
درصد از مجموع غزليات ايشان .از اين تعداد  160غزل دارای رديف فعلی 37،غزل رديف ضميری 33 ،غزل رديف اسمی15 ،
غزل رديف جملهای 1 ،غزل رديف صفتی ،و  1غزل دارای رديف مصدری میباشد.

الف) رديف فعلی (ربطی و تام)

از ميان غزليات منزوی بيش از نيمی از اشعار دارای رديف هستند .اين الزام رديف خود تکميلکننده موسيقی شعر است.
تعداد رديفهای فعلی که با افعال ربط ساخته میشود ،بيشتر از بقيه است و نشان میدهد که منزوی سادگی و سهولت زبان
شعری قرنهای نخستين را در نظر داشته است .اکثر اين رديفها با افعالی از مصادر «استن ،بودن ،آمدن و شدن» ساخته شده
است.
در بررسی رديفهای فعلی ،مشخص شد که در غزليات منزوی افعال تام ( 93مورد) تقريبأ يک و نيم برابر افعال ربنی
( )63هستند .لذا میتوان گفت که افعال تام حرکت و پويايی بيشتری دارد .جهت اختصار از آوردن رديفهای فعلی صرفنظر
کردهايم.
ب) رديف جملهای

هدف اصلی منزوی از آوردن اين گونه رديفها ،عالوه بر ادعای شاعری و مفاخره میتواند گويای انگيزه يا پرورش و
تکرار انديشهای باشد .نقش اين گونه رديفها در رساندن و القای آن حس و حالی که وجود شاعر را تصرف کرده است و بر
او سايه افکنده ،بسيار مؤثر واقع میشود و خواننده را قدمی به درون و احساس شاعر نزديکتر میکند ،ضمن اين که ممکن
است اين حس و حال وجود خواننده را سرشار سازد.
تو خواهی آمد و آواز با تو خواهد آمد

پرنــده و پر پرواز بــا تو خواهــد آمــد

(منزوی)133 :1387 ،
تکرار «با تو خواهد آمد» نشانه رضايت و خشنودی او از جهات گوناگون است
اين بار که میآيم ( )193کسی نشناخت ( )197دلم گرفته برايت ( )200میشود امشب( )211سالم ای عشق ( )219سخن
مگو ( )259از تو پر شد ،)262( :به چند است ،)266( :گريه میکند ( )291که گفتهاند اين است )383( :فرود آمد ( )432چه
میبينی ( )484ببخش مرا ()539
پ) رديف اسمی

رديفهای اسمی در غزلهای منزوی بسيار اندک است .اکثر اين رديفها با کلمة «دوست» ساخته شده است که اين خود
ن شانگر اهميت و ارزش واالی «دو ست» نزد منزوی ا ست .همچنين با کلمههای رفيق ،سالم ،ام شب و مادر رديف ساخته
است.
ای غرقه به خون ،پيــرهن سبز تن دوسـت

وی بيرق گلگ ـ ـون برافراخت ـ ـ ـن دوست

(همان)98 :
دوست 239 ،232( :و  ،)506غزل ،)391( :رفيق )493( :سالم ،)514( :امشب ،)522( :مادر،)548( :
منزوی از ترکيب حرف ندا با اسم رديف ساخته است :ای عشق )306 ،107( :ای يار )201( :ای يار )231( :ای زن ()358
ای دل ،)497( :ای دوست ،)500( :ای دل ،)497( :اين زمان)136( :
ث) رديف ضميری

دوباره

راه

غنا

میزند

تـرانة

مـن

دوباره می شکفد شعـــــر عا شقـــــانة من

(همان)31 :
من19( :مورد) ،تو 25( :مورد).

ح) رديف صفتی

ساقی اگر تو باشی ،حالم خراب خوشتـــر

ای بوسـهات شراب و از هر شراب خوشتر

(همان)325 :
خ) رديف حرفی

که ســـالها نچشـــيده اســـت طعم باران را

چگـونه بــاـ تو بـاور کند بهـــاران را

(همان)28 :
چ) رديف مصدری

گفتی که وصل ،گفتم از ما و من گذشتــــن

گفتی که عشق ،گفتم از جان و تن گذشتـن

(همان)330 :
گاهی منزوی کلمه به کار رفته در آغاز بيت را به عنوان رديف میآورد و با تکرار آن بر اندوه نشسته بر روح خويش تأکيد
میکند .تکرار لفظ ،میتواند نشاندهنده طبيعی عواطف از قبيل تعدد ،کثرت يا شدت باشد .اهميت و زيبايی اين نوع تکرار در
رابنه طبيعی ميان لفظ و معنای آن است( .وحيديان کاميار)18 :1383 ،،
ببين چگونه غمت پشت من شکست ببين

غروبوار طلوعم به خون نشــســت ببيـــــن

به سان آدمک برف از تب خورشيـــد

چگونه آب شــده میروم ز دســت ببيـــــن

عالوه بر منلبی که در باال ذکر شد يکی از کارکردهای اين نوع تکرار میتواند بيان دوام عمل يا حالتی باشد که شاعر از آن
حرف میزند ،شاعر از طريق تکرار است که می تواند تداوم و استمرار امری را به مخاطب القا کند .اين تداوم با تکرار فعل،
بيشتر نمود يک ساختار کالمی ،اين فعل است که بار اصلی معنا و احساس را بر دوش دارد( .علیپور )89 :1378 ،بنابراين
تکرار فعل در شعر عالوه بر زيبايیآفرينی ،تأکيد بر تداوم استمرار عمل يا حالتی را نيز القا میکند( .روحانی)162 ،1390 ،
جدول کلی انواع رديفها
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 11ـ  2ـ ضمير

در شعر منزوی تکرار ضمير به ويژه ضمير شخصی منفصل ،فراوان ديده میشود .از ميان اين ضماير ،ضمير «تو» و «من»
بيش از بقية ضماير تکرار شده است که با فضای عاشقانه و توصيف زيبايی معشوق و احوال عاشق متناسب است:
با من بيا ،با من بمون ،نذار که تنهـــا بمونم

نذار که خونه دلم دوباره تنـــگ و تار بشـــه

(همان)45 :
 11ـ  3ـ تکرار حرف اضافه

تکرار انواع حرف اضافه (از ،با ،در ،به ،بر ،چون و تا) نيز با بسامد باال در شعر وی ديده میشود:
به تماشای تو از خويش برون تاختم اما

زودم از ديده چنان شادی ايام گذ شتـــــی

(همان)38 :
 11ـ  4ـ تکرار حرف ربط

تکرار حرف ربط (و و که) و با بسامد کمتر «اگر ،نه ،را ،يا» در تکرارهای نحوی منزوی جايگاه خاصی دارند:
ای که گمنام رسيــدی و گمنــــام گذشتی

تو که بودی که شـــتابان و بیآرام گذشـــتی

(همان)38 :
 11ـ  5ـ تکرار صفت

در ابيات مورد بررسی تکرار صفت پيشين (اين ،چنان ،چنين) و صفت پرسشی (چه) صفت مبهم (هيچ و همه) و تعجبی
(چه) را میتوان ديد .اين صفت بيانگر حيرت شاعر در برابر زيبايی معشوق است
حماسـهای است که میآيد اين صدا از کيست؟

از آن کي ست اگر اين صدا از آن تو نيـــ ـ ست

(همان)43 :

 11ـ  6ـ تکرار قيد
عشق گاهی زندگی ساز است و گاهی زندگی سوز

تــا پريزاد من از بهر کــدامين خواهــد آمــد

(همان)61 :
 11ـ  7ـ تکرار حرف ندا

ای

زادنــم

ابتـــدای

عشقـــت

وی مـــــردنم انتهـــــای عشـقــــــــــت

(همان)51 :
 11ـ  8ـ تکرار ادات جمع

هميشه

در

همة

آينهها

غبـارينم

مگــــــــر در آينــــههای زالل چشمــــانت

(همان)55 :
تکرار واژه از نظر نحوی

بسامد

درصد

ضمير

78

20/58

صفت

75

19/78

حرف اضافه

62

16/35

صفت

52

19/72

حرف ربط

42

11/08

ادات جمع

41

10/81

حرف ندا

29

7/65
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 -12تکرار واژه از نظر علم معانی
 12ـ  1ـ تکرار مسند
کنايت بر فـراز دار زد ،جان بازی منصور

که اوج اين است ،اين ،در عشقبازی پا فشردن را

(همان)152 :
اين نوع تکرار در  26بيت يعنی  0/70درصد به کار رفته است.
 12ـ  2ـ تکرار مسنداليه
دل به چه خـوش میکند پس از تو دگر صحرا

چشـــم تو ته مانـــده شــراب غـــزاالن است

چشم تو گويا دريچهای است به تنهـايی

کاين همه مبهوت و رازدار و هراسان است

(همان)72 :
اين نوع تکرار در  24بيت يعنی 0/65درصد به کار رفته است.
در اين بخش تکرار جنبه توضيحی و تعريفی پيدا کرده است به گونهای که قصد شاعر تنها توضيح و تبيين منلبی است که
قصد دارد با اين نوع تکرار به هدف خود دست يابد .منزوی با تکرار ،به خوبی به تفسير و توضيح کلمات «چاه» «سوار» و «زن»
پرداخته است و در اين خصوص به صورتی عجيب نظريهپردازی میکند و تمام زوايای آن را توضيح میدهد.
 13ـ تکرار واژه از نظر علم بيان
 13ـ  1ـ کلمات مکرر در قالب کنايه

ترکيب کنايی دل سپردن
چون دل نسپارم به تو با اين همه حسنت

من جان و دلم پيش توست ای دوست نه سنگم

(همان)101 :
نمونههای ديگر :پرده برانداختن ( )232لب تر کردن( )292داـ داشتن( )301دل پرزدن ( ،)302آب بر آتش زدن ( )341راه
نفس بستن ( )414دل آزرده شدن (.)425
 13ـ  2ـ واژههای مکرر در قالب انواع استعاره
دريای شورانگيز چشمانت چه زيباست

آنجا که بايد دل به دريا زد همينجاست

(همان)22 :
دل به دريا زدن ()374:2( )205:2( )204:2
گل من ،گلعذار من ،که حتی عنر نام تو

خزان را ميـــرماند از حريم باـ تنهايم

(همان)55 :
گل استعاره مصرحه مجرده از معشوق
 13ـ  3ـ تشخيص

تشخيص عبارت است از جان بخشيدن به اشيا و طبيعت .به اين صورت که برای آنها خصوصيات انسانی در نظر گرفته
شود .تشخيص يکی از روشهای مهم ارائة تصاوير زيبا زنده و پوياست .البته جانبخشی به تصاوير و اشيا تنها از طريق انتساب
آنها به خصوصيات انسانی شکل نمیگيرد ،گاه تکرار و خلق مضامين گوناگون گرد محور يک کلمه و تصوير ،چنان برجستگی
به آن میبخشد که آن تصوير يا کلمات ،به تدريج جان میگيرد و تشخّص میيابد .تکرار در پيرامون کلمه يا عبارت مکرر،
طيفهای مختلف ايجاد میکند که به تدريج بر هم مننبق میشود و در کانون خود کلمهای مکرر را شخصيتی زنده و پرتحرک
مینماياند( .روحانی)159 :1390 ،
رنج گرانم زا به صحرا میدهم ،صحرا نمیگيرد

اشک روانم را به دريا میدهم ،دريا نمیگيرد

(منزوی)55 :1387 ،
تکرار تشخيص در  38بيت يعنی 1/034درصد به کار رفته است.
 _ 4_13کلمات مکرر در قالب انواع تشبيه
چه شيـوه پر زدنی است ،آن اثيـر پری وار

پرنــده بـود ولی چون پرندهها نه میآمد

(همان)44 :
اين نوع تکرار در  46بيت يعنی 1/25درصد به کار رفته است.
 -14تکرار واژه از ديد سبکشناسی
از ديدگاه سبکشناسی تکرار کلمه میتواند بيانگر سبک شخصی باشد .برای نمونه در شعر حافظ کلمات رند ،قلندر،
پيرمغان مغ ،مغبچگان ،و ...يا مفاهيم زهد ستيزی ،طنز ،انتقاد ،مبارزه با متصوفان ،عشقگرايی ،عرفان ،تقابل عقل با عشق ،از
شاخصه سبکی اوست .از ميان صناعات ادبی «ايهام» را شاخص شعری او برآوردهاند .همچنين تکرار کلمة «آينه» در شعر بيدل
دهلوی سبب شده است تا او را «شاعر آينهها» بخوانند .منزوی با تکرار پربسامد ،برخی از کلمات را به نام خود ثبت کرده است.
از جمله اين کلمهها «عشق ،چشم ،عاشق و بوسه» میباشد.
عشق ،عا شق ،چشم و بوسه خميرماية غزليات منزوی و ماية تشخص او شاعر برای برجسته کردن يک کلمه يا مضمون با
تکرار آن در ابيات مختلف شعر ،آن را مهمتر جلوه میدهد .تکرار باعث تمرکز بي شتر روی يک مو ضوع خاص میگردد و به
نوعی به برجســـتهســـازی آن کمک میکند .البته بايد توجه کرد که موقعيت قرار گرفتن کلمه يا عبارت تکرار شـــونده نيز از
اهميتی خاص برخوردار است ،به عبارت ديگر ميزان برجسته سازی به محل قرار گرفتن آن واژه و عبارت بستگی دارد و قرار
گرفتن آن در وسط ،ابتدا يا انتهای کالم در ميزان برجستگی کالم مؤثر است( .روحانی)57 :1390 ،
در شعر منزوی کلماتی هستند که همواره برجسته هستند .برای نمونه کلمههايی چون «عشق ،عاشق ،بوسه و چشم» و اين
کلمهها در شعر او کاربرد چشمگيری دارند.
حسين منزوی در اشعارش  489بار از واژه «عشق» يعنی  13/31درصد و  ،152بار از «چشم» يعنی 4/13درصد و  55بار از
واژة عاشق يعنی  1/49درصد و  61بار از کلمه »بوسه» يعنی  1/66درصد استفاده کرده است .وی زندگی بدون عشق را با مرگ

يکی میداند و عشق را اساس و بنيان حيات میداند .همچنين عشق را جاودان و ازلی میداند .به همين علت بسامد واژه «عشق
و عاشق» در شعرش بسيار زياد است.
او عشق را چون گل جادويی میپندارد که هيچگاه پژمرده نمیشود:
قصه ياد تو و عشــق من است ،آری
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عشق ،عاشق ،چشم و بوسه
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 _ 15کاربرد کلمات پر بسامد به صورت متقابل

تقابل سنگ و آينه
ای که به خشم کردهای قصد دل من ،اين مکن

سنگ مزن بر آينه ،آينه مشکــن ،اين مکـن

(همان)173 :
نمونههای ديگر :سنگ و آينه ( )481:1( )451:1سنگ و سبو ( )218 :11سنگ و شيشه ()475 :1( )321 :1
در بيت فوق شيشه و سنگ در مصراع اول و دوم تکرار شده است .دل ،شيشه است و اندوه ،سنگ .تقابل دل و اندوه مانند
تقابل سنگ و شيشه حالت شکنندگی دارد .همانطور که سنگ میتواند شيشه را بشکند ،اندوه متقابأل میتواند دل را بشکند و
شخص را افسرده نمايد .جالبتر آن که در مصراع دوم با آرايه عکس گفته که سنگ معشوق به جنگ شيشه بیطاقت عاشق ـ
که هر لحظه در حال شکستن است ـ آمده است.
 _16استفاده از اعداد

عدد يک ( 37مورد) عدد دو ( 34مورد) عدد سه ( 3مورد) عدد چهار ( 6مورد) عدد پنج ( 1مورد) عدد شش ( 1مورد)
عدد هفت ( 4مورد) عدد چهل ( 3مورد) عدد هفتاد ( 3مورد) عدد سی ( 1مورد) عدد صد ( 27مورد) عدد هزار (28مورد)
1.5
1
عدد یک1/007 :
عدد دو0/84 :
عدد صد0/78 :
عدد هزار0/78 :

0.5
0

نتيجه
چنانکه ديديم شاعران هر قدر در حوزه زبان و واژگان تسلط بيشتری داشته باشند ،ابزار آفرينشهای هنری بيشتری در
اختيار دارند .منزوی از اين تسلط خود به شيوهای بسيار هنرمندانه بهره برده است و بيشتر آرايههايی که میتوانستهاند مضمونی
بيافرينند يا سخن را بيارايند ،به فراوانی در اشعار خود به کار گرفته است و مشخص شد که عنصر سازنده همة آرايههای لفظی
تکرار واکهاست که بسياری از آنها با توجه به ويژگیهای کاربردی ،نامهايی چون جناس ،تکرير ،اشتقاق ،قلب ،تصدير،
تسميط ،موازنه ،ترصيع و ...يافتهاند و گروهی از آنها همچنين بینام باقی ماندهاند ،در حالی نقش اساسی آنها در آرايش سخن،
انکارناشدنی است .نهايت اين که تکرار فراوان هر کدام از واجهای صامت و مصوت در ابيات ،همراه با پسوند شگفتانگيز و
در هم بافته مضامين و مفاهيم ،چهره منزوی را به عنوان شاعری توانا و چيره بر زبان ،نوشتار و مفاهيم متنوع آنها به نمايش
میگذارد.
میتوان بدين نتيجه رسيد که بسامد باالی کلمات در غزليات منزوی يعنی  75/98درصد باعت تشخص ايشان گرديده و او
را به عنوان يک شاعر صاحب سبک معرفی نموده است.
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