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چکيده
پژوهش حاضر به بررسی و مقایسۀ دو غزل در زمينۀ دفاع مقدس ،یکی از قيصر امينپور با نام «تقویمها» و دیگرري غرزل
«قسمت» از عليرضا قزوه ،در چهارچوب سبکشناسی ساختاري پرداخته است .سربکشناسری سراختاري از رویکرردهراي
جدید در سبکشناسی است که همگام با پيشرفتهاي زبانشناسی نوین ظهور یافت؛ ایرن رویکررد مترأثر از دیردااههراي
ساختاراراي قرن بيستم و مبتنی بر این اصل است که براي دریافت سبکشناسانۀ یک اثر ،باید اجزاي آن را در ارتبرا برا
کل سيستم بررسی کرد و هدف آن ،تعيين تناسب اجزاي متن با کل سازههاي مرتن اسرت کره از رریرب بررسری شرکل و
ساخت ،به محتوا میرسد .تحليل عناصر یک متن و تأثير آن در محتواي شعر ،باعث دقت بيشتر سبکشناس در بيان شاعر
میشود .این پژوهش ،به منظور بررسی سبکشناسانۀ دو اثر مذکور ،پس از اشاره بره تعراریس سربک ،برشرمردن مکاترب
سبکشناسی و ارائۀ ویژایهاي سبکشناسی ساختاري ،به تحليل اجزاي هردو متن از لحاظ توازنها و قاعدهکاهیهرا ،بره
ارتبا و تناسب ميان اجزا و محتوا پرداخته است .حاصل تحقيب نشان میدهد :الس) ساختار بيرونی و درونی دو غرزل برا
محتوا نيز تناسب دارد؛ ب) دستگاههاي آوایی ،واژاانی ،نحوي و بالغی به تأثير عارفی شعر کمک میکننرد؛ ج) عناصرري
که هر دو شاعر به کار ارفتهاند ،با ساختار شعر مرتبط است؛ ه) احساس و لحن دو غزل با هم هماهنگ عمل میکنند.
کليدواژه ها :سبک شناسی ساختاري ،مقایسه ،غزل ،امين پور ،قزوه
مقدّمه
میتوان افت سبکشناسی دانش بين زبان و ادبيات است و هدف آن بررسی تغييرات در زبان متون ادبی است .این دانش در اذشته با
رتوریک پيوند داشته است؛ یعنی به جنبههاي صوري متن توجه میشده ،لکن «بالغت کالسيک تجویزي بود؛ اما سربکشناسری نروین
توصيفی است؛ از بابت اینکه میکوشد ویژایهاي زبانی را توصيس کند که احتماالً تأثيرهاي خاصی در پی دارنرد» (وردانرک؛:9831
 .)988ررز ،رریقه ،اسلوب ،روش ،سياق ،نمط در ادبيرات فارسری متررادف سربکشناسری برودهانرد و نسسرتين برار بهرار اصر ال
سبکشناسی را در کتاب سبکشناسی خویش به کار برد 9.براي این دانش یا نظام ،با توجه به تأکيد سبکشناسان بر تحليل ویژایهاي
اثر و مشکل بودن تعریس آن ،تاکنون تعاریس مستلفی ارائه شده است .برخی تجلی خصوصيات شسصی اوینده را باعث ایجاد سبک
میدانند .بوفن معتقد است :سبک همان خود شسص است (شميسا؛ .)73 :7831تعاریس از این دست نشاندهندۀ ارتبا سبک با درون
ذهن و روان نویسنداان است .نمادها ،تشبيهها و استعارههاي شسصی شاعران حاصل این نگرش است .این نوع بررسی با روانشناسی
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و جامعهشناسی پيوند میخورد .از کوشنداان این رریب ،لئو اسپيتزر را میتوان نام برد .بارت با تفاوت قایل شدن بين زبران ،سربک و
اسلوب نوشتار ،سبک را فرديترین بسش فرایند ادبيات و زبان را قراردادي جمعی و اسلوب نوشرتار را نيرز ترأثير عوامرل تراریسی و
ربقاتی بر شيوۀ نوشتار میداند (بارت؛ .)71 :7831از نگاه بارت «سبک ضرورتی است که حال و هواي نویسنده را بره زبرانش پيونرد
میدهد» (همان .)83:این تجلی حال و هواي نویسنده در زبان اثر همانند بررسی روانشناختی متن است.
در تعریفی دیگر ،سبک مظهر ازینشی است که از وسایل تعبير سرچشمه میايرد .این وسایل ،به ربيعت و اهداف شرسص مرتکلم
محدود میشود .این تعریس نيز با پرداختن به شسص متکلم و مقاصدش ،از نقش دیگر مظاهر مروثر غافرل مریشرود (فضرل:5002 ،
 .)954از منظر دیگري سبک بر مفهوم ازینش استوار است؛ ازینش در س و اونااون معنایی ،زبانی ،واژاانی ،دستوري ،آوایری کره
فراوردههاي این ازینش ،سبک را رقم میزنرد (مهراجر .)902 :7811 ،البتره ارزینش نو یسرنده نيرز بایرد جنبرۀ هنرري داشرته باشرد.
فرماليست ها سبک را حاصل خروج از زبان معيار و خودکار 9یا همان آشناییزدایی میدانند 5.بر اسراس ایرن تعریرس ،نسسرت بایرد
دانست که زبان معيار چيست؟ آیا زبان معيار همان اونه کاربردي متداول در مراکز علمی ،رسانهها ،فرهيستگران جامعره و...اسرت؟ و
هراونه خروجی از این معيار سبک را رقم میزند؟ باید دانست که هرنوع انحرافی از زبان معيار ارزش سبکشناختی ندارد .خروجری
که هنري باشد و باعث شگفتی خواننده شود سبک را ایجاد میکند .شميسا در کليات سبکشناسی هرسه تعریرس را مکمرل یکردیگر
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میداند واشکاالت هرکدام را بيان میکند.

سبکشناسان با توجه به یافتههاي خویش ،با بهکارايري حوزۀ زبانشناسی و نقد ادبی در بررسیهاي خویش ،تعریسهراي دیگرري
نيز ارائه کردهاند .به افتۀ پيتربري ،سبکشناسی رهیافتی نقادانه است که از روشها و یافتههاي عام زبانشناسی براي تحليل متون ادبری
بهره میايرد (فالر .)19 :7837 ،هر یک از این تعاریس با تأکيد بر مسئلهاي در بررسی اثر برا یکردیگر تفراوت دارنرد .روان نویسرنده،
ازینش واژهها و عبارتها و عدول از هنجار معيار ،به رور جدااانه ناقصاند .با قرار دادن همۀ این ویژاریهرا در کنرار یکردیگر ،بره
جنبههاي مستلفی در اثر توجه میشود و میتوان تحليل جامعتري از سبک شاعر ارائه کرد.
بهنظر میرسد تعریس بهار که سبک را روش خاص ادراک و بيان افکار به وسيلۀ ترکيب کلمرات و انتسراب کلمرات و رررز تعبيرر
میداند (بهار ،)92 :9833 ،معيارهاي بيشتر و منسجمتري براي تحليل سبکی یک اثر ارائه میکند و از دیگر تعریسها جامعتر است.
تنوع این تعاریس نشاندهندۀ چالشهایی است که بر سر سبکشناسی وجود دارد و هریک ،از روشهایی برراي رسريدن بره سربک
بهره میايرند .باتوجه به اهميتی که سبکشناسی در بررسی متون دارد ،مکاتب مستلس سبکشناسی ،با روشهاي مستلس ،به کار خود
میپردازند .برخی از این مکاتب همچون سبکشناسی توصيفی که به بررسی نحوۀ بيان و محتواي عارفی کرالم مریپرردازد ،مرا را از
زبان ادبی غافل میکند؛ سبکشناسی تکوینی نيز که تالش میکرد با ارتبا ميان اثر و روان اوینده ،سبک شسصی را نمایان سازد ،با
تردید روبهرو شد .حتّی اسپيتزر خود نيز این روش روانشناسانه را رها کرد و به م العات ساختارارایانه روي آورد.
سبکشناسی نقشارا نقشهاي توصيفی ،بيانارانه و اجتماعی زبان را بررسی و در تحليل سبک از ابزارهاي بيران و بردیع اسرتفاده
میکند .و در نهایت سبکشناسی ساختارارا که شکل کاملتر سبکشناسی نقشاراست ،نظام آوایی ،واژاانی و نحوي اثر را بررسری
میکند سپس به ارتبا آنها با محتوا میپردازد .براین اساس« ،ساختارایان سبک راچگونگی قاعدهکراهی و قاعردهافزایری و بسرامد
وقوع آن در یک دوره میدانند .به این ترتيب ،سبک دورهاي ،شکل اجتماعیشدۀ سبکهاي فردي است و اار بسواهيم آن را با «زبان»
و «افتار» سوسور مقایسه کنيم ،سبک فردي بیشباهت به افتار ،و سبک دورهاي بیشباهت به زبان نيسرت (صرفوي.)911/5 :9810 ،
در این پژوهش ،ضمن تبيين سبکشناسی ساختاري ،انواع برجستهسازي -قاعدهافزایی و قاعدهکاهی -توازن ،اشتقاق و تکرارها در دو
غزل تقويمها و قسمت بررسی شده و کيفيت بهکارايري چنين تمهيداتی در این دو متن ،با یکدیگر مقایسه شده است.
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منشأ ساختارارایی ،فرماليسرم روسری اسرت .در نيمرۀ نسسرت قررن بيسرتم ،نظریرهپرردازان ادبيرات روس و چرک ترالش کردنرد
تررا نظریرۀ ادبيررت را بسررط دهنررد .آنرران مرریخواسررتند برره ایررن پرسررش پاسررخ دهنررد کرره وجرره تمررایز مررتن ادبرری از مررتن عررادي
چيست .فرماليستها اعتقراد داشرتند کره زبران ادبری برا بهررهايرري از صرناعات و فاصرله اررفتن از زبران خودکراري و روزمرره
و فرمهاي تکراري و آشنا ،موجب آشناییزدایی و نهایتاً تمایز از دیگر متون میشود.
ساختارارایان بره دنبرال فرماليسرتهرا ،آشرناییزدایری را اسرترش دادنرد .آنران بررخالف فرماليسرتهرا مرتن را یرک سراختار
در نظر ارفتنرد و آشرناییزدایری را در آن جراي دادنرد« .سراختارارایران برا وامايرري از م العرات روانشرناختی ،برجسرتهسرازي
را جانشررين آشررناییزدایرری کردنررد» (برتنررز؛  .)21: 9832تفرراوت سرراختارارایان بررا فرماليسررتهررا ایررن بررود کرره فرماليسررتهررا برره
عناصررري ،کرره در مررتن ارتبررا مسررتقيمی بررا فراینررد آشررناییزدا نداشررت ،کمتررر توجرره مرریکردنررد؛ در حررالیکرره از دیررد
ساختارارایان همرۀ عناصرر در شرکلايرري و نيرز عملکررد مرتن نقرش دارنرد .مهرمتررین ایردۀ سراختارارایان پررا

توجره بره

متن ادبی ،به مثابۀ سراختاري منسرجم اسرت کره در آن تمرام عناصرر موجرود برا یکردیگر راب رهاي متقابرل دارنرد و بره یکردیگر
وابستهاند .از نظر آنان «در یک اثرر ادبری چيرزي وجرود نردارد کره مجرزا و برهتنهرایی قابرلمشراهده و م العره باشرد .هرر عنصرر
منفردي کارکردي خاص دارد و به واس ۀ آن کارکرد ،به کليت متن پيوند میخورد» (همان.)22 :
سبکشناسی ساختاري نيز با تأثر از دیدااههاي ساختارارایان ،بر پایۀ مقوالت زبانشناسی ساختارارا به وجود آمد .در این روش
همۀ اجزاي متن ادبی در ارتبا با اجزاي دیگر بررسی میشود و عناصر جزئی در راب ه با کل سيستم نگریسته میشوند و هدف
اصلی رسيدن از شکل و ساخت به محتواي اثر است .در این روش ،با دریافت تناسبهاي ساختاري ميان آواها ،واژهها و
ساختهاي نحوي ،میتوان ویژایهاي سبکی اثر را شناسایی کرد و بدین رریب پس از بررسی اجزاي اثر و ارتبا با محتواي اثر
میتوان به نقد متون نيز پرداخت .به همين دليل ،ویدسن معتقد است :سبکشناسی ساختاري م العۀ افتمان ادبی از منظر
زبانشناختی است .سبکشناسی هم نقد ادبی را شامل میشود و هم زبانشناسی را؛ کما اینکه در ترکيب اجزا ،اص ال سبک ارتبا
با نقد ادبی را نشان میدهد و شناسی ارتبارش با زبانشناسی را (لبيهان و ارین.)43 :9838 ،
با توجه به این مقدمۀ موجز ،در این جا میکوشيم با تحليل عناصر و اجزاي متن ،به بررسی و مقایسۀ این اجزا و ارتبا آنها با
محتواي متون مورد نظر بپردازیم ،تا با اجتناب از کلیاویی ،تمایزات متون مذکور بر اساس مستندات عينی مشسص شود.
 .2برجستهسازي
برجسررتهسررازي یررا  foregrandingاز اص ر الحات صررورتارایرران مکتررب پرررا

اسررت .ایررن اص ر ال نشرراندهنرردۀ کرراربرد

نامتعارف زبان خودکار اسرت؛ بردی ن معنری کره شراعر از قواعرد و قراردادهراي هنجرار تس ری مریکنرد و خواننرده را از قيرد بيران
کليشهاي میرهاند .به بيان دیگر« ،برجستهسازي تمام پدیردههراي چشرمايرر زبرانی را دربرر مریايررد ،پدیردههرایی کره بره نحروي
موجب میشوند تا خواننرده از محترواي ارزارۀ پيرام  -ایرنکره «چره چيرزي افتره شرده» -روي بگردانرد و تروجهش را بره خرود
پيررام  -ایررنکرره «چگونرره افترره شررده» -مع رروف اردانررد» (مکاریررک .)19 :9833 ،فراینررد برجسررتهسررازي از رریررب دو اونرره
قاعدهافزایی و قاعدهکاهی جلوه میکند.
شفيعی کدکنی در بحث برجسرتهسرازي معتقرد اسرت کره برجسرتهسرازي را مریتروان بره دو ارروه موسريقيایی و زبرانی تقسريم
کرد؛ وي اروه موسيقيایی را مجموعۀ عرواملی مری دانرد کره زبران ادبری را از زبران هنجرار بره کمرک تروازن ممتراز مریسرازد و در
این مورد عواملی چون وزن ،قافيره ،ردیرس و همراهنگیهراي آوایری را بره دسرت مریدهرد .بره اعتقراد او ،ارروه زبرانی ،مجموعرۀ
عواملی است که بره اعتبرار نفرس واژاران در نظرام جمرالت ،بيررون از خصوصريت موسريقایی آنهرا ،مریتوانرد موجرب تمرایز یرا
رسررتاخيز واژههررا شررود .او در ایررن مررورد عررواملی چررون اسررتعاره ،مجرراز ،ایجرراز ،و جررز آن را برمرریشررمارد (شررفيعی کرردکنی،
 .)90-1 :7831دیرردااه شررفيعی کرردکنی همرران اسررت کرره لرري بررا انردکی تفرراوت برره دسررت مرریدهررد .آنچرره شررفيعی کرردکنی در
چارچوب اروه موسقيایی م ر کرده است ،لري تروازن مری نامرد و ارروه زبرانی را از رریرب انرواع هنجراراریزيهرا قابرل تبيرين
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میداند .با بررسی اونرههراي برجسرتهسرازي مریتروان بره ویژاریهراي سربکی اثرر دسرت یافرت؛ زیررا «برجسرتهسرازي مفهرومی
سودمند و حتی حياتی در سربک شناسری اسرت و پلری ميران عينيرت نسربی توصريس زبرانشرناختی و ذهنيرت نسربید داوريد ادبری،
برقرار میکند» (مکاریک .)19 :9833،در این جا ضمن اسرتسراج انرواع تروازنهرا و قاعردهکراهیهرا بره تناسربهراي ميران دسرتگاه
آوایی ،واژاانی و نحوي آنها و محتوا ،پرداخته میشود.
غزل تقويمها:
عمررري برره جررز بيهرروسه برروس سرررنکرسيم
سر خرراش شررد نررد غنفرره سر

ر شررکدت

تقرررويمهرررا ندتنرررد و مرررا بررراور نکررررسيم
مرررا نيرررز جرررز خاکسرررتري برررر سرررر نکررررسيم

سل سر ترررب کبيرررك تررراول زس وکررري مرررا

کبيرررك ندرررت را کبررري هرررم ترررر نکررررسيم

حتررري خيرررال نررراي اسرررماعي خررروس را

همسرررايه برررا ت رررويري از خن رررر نکررررسيم

برريسسررتوپرراتر از سل خرروس کرري نديررديم

زا رو کرره رق رري بررا ترر برريسررر نکرررسيم
(امينپور)92 :9831 ،

غزل قسمت:
تررا چنرررد ن رررينيم برره پ رررت سر بسرررته

وقترري کرره غررزل نيسررت شررداي سل خسررته

مانررديم چرره سکويررر و نچشررتند چرره سکسرروز

آ سرررينهزنرررا حررررم

سسرررته بررره سسرررته

تاريرك
مي نريم و مريسانرم از اير کوچره
سکسررررررررررررررررررررررررررررررروز

راهيسرررت بررره سررررمنزل سلهررراي شکسرررته

نيسررت
سر روزجررزا جر ررت برخاسررتن
تاريرررررررررررررررررررررررررررررررك

پرررايي کررره بررررآ زخرررم عبررروري نن سرررته

قسرررمت ن ررروس روي مرررزار بوچارنرررد

نبسررته

سررنوي کرره نرر آکرره برررآ نقرر

(قزوه)5 :9831 ،
 .7-2قاعدها زايي
 .7-7-2تواز ها:
پيشتر اشاره کرردیم کره یکری از اونرههراي برجسرتهسرازي ،قاعردهافزایری اسرت .قاعردهافزایری یعنری افرزودن قواعردي برر برونرۀ
زبان که نتيجرۀ آن تروازن اسرت .تکررار و تروازن در هرر شرعري بره سراخت موسريقيایی کمرک مری کننرد .چنرين تکررارهرایی در
س و اونااون زبان مانند دستگاه آوایی یعنی واکرههرا و همسروانهرا ،واژارانی یرا نحروي برروز مریکنرد« .تروازن ،نسسرتين برار
از سرروي یاکوبسررن م ررر شررد .یاکوبسررن بررر ایررن اعتقرراد اسررت کرره فراینررد قاعرردهافزایرری ،چيررزي جررز ترروازن نيسررت کرره در
وسيعترین مفهوم خود ،از رریب تکررار کالمری حاصرل مریآیرد (صرفوي .)92 :9830 ،برراي توصريس انرواع تروازن بره سره سر
ال وزن در تحليرل آوایری ،لرس و نشرر در سر
تحليل آوایی ،واژاانی ،نحروي نيراز اسرت؛ مرث ً
واژاانی .البته برخی صنایع در بيشرتر از یرک سر

نحروي و ترصريع بيشرتر در سر

بررسری مریشرود (همران .)928 :همچنرين در بررسری تروازنهرا در یرک مرتن

باید بدین نکته توجه داشت که «در هرر الگروي متروازنی بایرد ضرریبی از تشرابه و تبراین وجرود داشرته باشرد و اارر ایرن ظرایرب
وجررود نداشررته باشررد ،از ارزش ادبرری برخرروردار نسواهررد بررود (همرران .)928 :بررراین اسرراس ،بایررد نسسررت ترروازنهرراي دسررتگاه
آوایی تحليل سپس به دیگر دستگاههاي این دو غزل پرداخته شود:
 .7-2-7-7تواز آوايي
تواز ن آوایی ،حاصل تکرارهرایی اسرت کره در دسرتگاه آوایری صرورت مریايررد و در دو سر

کمیری و کيفری بررسری مریشرود.

ترروازن کمیرری برره وزن اختصرراص دارد؛ مجموعرره آوایرری کرره از لحرراظ کوترراهی و بلنرردي مصرروتهررا و ترکيررب صررامتهررا و
مصوت هرا از نظرام خاصری برخروردار اسرت و نروعی موسريقی بره وجرود مریآورد کره شرفيعی کردکنی در موسريقی شرعر ،آن را
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وزن مینامد؛ 4البته نظم تنها منحصرر بره وزن و قافيره نيسرت و شرامل هراونره تناسرب تروازن صروري اسرت کره از رریرب تکررار
کالمی ایجاد میشود .سوسور معتقرد اسرت « :بررسری آواهرا بره صرورت مسرتقل و بردون در نظرر اررفتن تکيره اراه معنرایی ،تنهرا
مسرألهاي فيزیولرروژیکی اسررت و بررس» (سوسررور و .)84 :7833 ،...برره تعبيررري دیگررر ،تحليررل سرراختهرراي آوایرری برردون در نظررر
ارفتن ارتبا آنها با معنری یرا چشرم پوشری از نقرش آنهرا در ایجراد معرانی اونرااون ،کراري درخرور اعتنرا محسروب نمریشرود.
به سبب اهميت ساختارهاي هجایی ،نسست مستصات دستگاه هجایی این دو متن تبيين میشود.
 .2-7-7-7-7تواز ه ايي
هجررا یررک واحررد سررازمانی در فراینررد توليررد افتررار اسررت .اسرراس فيزیولرروژیکی و فيزیکرری دقيررب هجررا هنرروز برره رررور دقيررب
مشسص نشرده اسرت .هجرا از براز و بسرته شردن ترار آواهرا درحرين صرحبت بره وجرود مری آیرد کره برا یرک تنراوب بره توليرد
همسوانها و واکهها منتهی مریشرود (مرک مروان .)71 :9828 ،الگوهراي هجرایی در زبران فارسری بره شرش اونرۀ زیردسرتهبنردي
میشوند:
 cvمثل :نه ،تو؛

⊽ cمثل :ما ،خود؛

 cvcمثل :کر ،پل؛

 c⊽cمثل :کار ،سير؛

 cvccمثل :کرد ،افت؛

 c⊽ccمثل :کارد،کوشک

در ایررن دسررتهبنرردي c⊽cc ،بلنرردترین و  cvکوترراهترین الگرروي هجررایی اسررت .در عرررو

 ،تنهررا سرره نرروع هجررا را در نظررر

مریايرنررد و آن سرره را در دو اررروه هجرراي کوتراه و هجرراي بلنررد تقسرريم مرریکننرد cv .هجرراي کوترراه و⊽ cو  c⊽cهجرراي بلنررد
خوانده میشود .با توجه به ایرن تقسريم بنردي ،فراوانری یرا بسرامد تکررار هجاهرا در ایرن دو غرزل متفراوت اسرت :در غرزل امرين
پررور هجرراي  cvcداراي بسررامد اسررت؛ کرره حاصررل کشررش مصرروتهررا بررهویررژه در پایرران ابيررات اسررت ،در حررالیکرره در غررزل
قسمت اغلب برا سراختارهاي یرک هجرایی مرواجهيم؛ یعنری در ایرن غرزل هجراي  cvداراي بسرامد اسرت؛ فراوانری ایرن هجرا برا
درونمایۀ غزل متناسرب اسرت؛ زیررا غرم درونری شراعر از وجرود هجراهراي بلنرد جلروايري مری کنرد ،در نتيجره مریتروان افرت
هجاهاي کوتاه مبين غم شاعر است .جداول زیر نشاندهندۀ ساختار هجایی این دو غزل است.
جدول  .7ساختار ه ايي غزل تقويمها
ابيات

cv

⊽c

cvc

c⊽c

cvcc

c⊽cc

بيت اول

90

2

1

8

-

-

بيت دوم

98

2

8

8

-

-

بيت سوم

90

1

2

8

5

-

بيت چهارم

1

1

90

9

-

-

بيت پنجم

1

1

98

8

-

-

کل

43

89

89

98

5

-

در غزل پن بيتی تقویمها ،چنانکه در ساختمان هجایی آن میبينيم ،هجاهاي  cvcو cvبيشترین بسامد را دارند.
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جدول  .2ساختار ه ايي غزل قسمت
ابيات

cv

⊽C

cvc

c⊽c

cvcc

c⊽cc

بيت اول

98

1

2

9

9

-

بيت دوم

95

1

2

5

9

-

بيت سوم

95

2

2

5

-

-

بيت چهارم

99

1

4

8

-

-

بيت پنجم

98

2

4

9

9

5

کل

13

53

52

1

8

5

نتيجررۀ ترروازن هجررایی ایررن دو غررزل نشرران مرریدهررد کرره قررزوه نسرربت برره امررينپررور از هجاهراي بيشررتري بهررره ارفترره و سرراخت
هجایی  cvدر غزل وي بيشتر اسرت؛ در حرالیکره از سراخت هجرایی  cvcکمترر بهرره بررده اسرت ،حرال آنکره ایرن سراخت در
غزل امينپور داراي بسامد است .غزل تقویمها بيشتر دو هجایی و غزل قسمت یک هجایی است.
 .2-9-9-9-2تواز آوايي کمي(وز عروضي)
از اصلی ترین ارکران موسريقی شرعر وزن اسرت کره موجرب مریشرود کلمرات بيشرترین ترأثير ممکرن را بگذارنرد .نروع وزنهرایی
که شاعران بهکار میبرند در القراي معرانی و عواررس پيوسرته بردان ،مرؤثر اسرت .برا بررسری وزنری اثرر یرک شراعر مری تروان بره
برخی از ویژایهاي شعر او پی برد.
الگوي هجایی در ایرن دو شرعر در تمرام مصرراعهرا تکررار مریشرود .حاصرل وزن غرزل تقرویمهرا تکررار مسرتفعلن /مسرتفعلن/
مسررتفعالتن اسررت؛ یعنرری بحررر رجررز مس ردیس مرفررل .کشرريدای و بلنرردي وزن ،غررم را تررداعی مرریکنررد .در ایررن وزن ،هماننررد
غزليات شمس ،اویی شاعر در اندیشره سرماعی سررت ،تجربره روحری خرویش را تکررار مریکنرد؛ همچنرين آهنرگ درونری شرعر
و موسيقی همسروانهرا مری توانرد در کنرار وزن شرعر بره موسريقی شرعر کمرک کنرد .در شرعر عليرضرا قرزوه ،آرایرش هجرایی بره
صررورت مفعررول/مفاعيرلُ/مفاعيرلُ /مفاعيررل یررا برره تعبيررر عروضرريان بحررر هررزج مررثمن اخرررب مکفرروف مقصررور ،دیررده مرریشررود.
چنانکه پيشتر آمد ،هجاهاي کوتراه ایرن غرزل ،بيشرتر از هجاهراي بلنرد آن اسرت .هجراي کوتراه و موسريقی قافيره ،کرالم شراعر را
بریده نشان میدهد؛ همچنين خستگی و ناراحتی توأم با حسرت شاعر ،با چنين وزنی بهتر القا میشود.
 .2-7-7-7-8تواز واجي
تکرارهررایی کرره درون هررر هجررا اتفرراق مرریافتررد ،ترروازن واجرری اسررت .واج ،نسسررتين مرتبرره از سلسررلهمراتررب زبررانی اسررت کرره
هرکدام از این تکرارهاي واجی امکان ایجاد صنعتی را دارد که در بررسی هر کدام از این دو شعر بدان میپردازیم.
در بسررش تحليررل ترروازنهرراي واجرری ،واجهرراي شررعر در  2س ر

تحليررل مرریشررود )9 :تکرررار همسرروان آغررازین؛  )5تکرررار

واکررهاي(مصرروت)؛  )8تکرارهمسرروان پایررانی؛ )4تکرررار واکرره همسرروان آغررازین؛  )2تکرارهمسرروانی کامررل؛  )1تکرررار واکرره و
همسرروان پایررانی؛  )2تکرررار کامررل هجررایی .ایررن امکانررات هفتگانرره مرریتوانررد ترروازن واجرری ویررژهاي را ایجرراد کنررد کرره ارزش
موسيقيایی داشته باشد.
 .2-7-7-7-8-7تکرار کام ه ايي
غزل تقويمها 3 :بار  2 - dimبار  8 - karبار sar
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سرره مررورد تکرررار کامررل سرراخت هجررایی در ایررن غررزل دیررده مرریشررود .واژۀ تررک هجررایی«سررر» در ایررن غررزل در جایگرراه قافيرره
برجسته است .هجراي « »karو « »dimاز تکررار «نکرردیم» در جایگراه ردیرس حاصرل مریشرود کره نشران مریدهرد امرينپرور از
موسيقی قافيه و ردیس بهره بيشتري ارفته است.
غزل قسمت8 :بار del
در غررزل قسررمت واژۀ تررک هجررایی«دل» ،سرره بررار تکرررار مرریشررود کرره نسرربت برره واژارران دیگررر برجسررتگی دارد و در ترروازن
واژاانی نيز قابل بررسی است.
 .2-7-7-7-8-2تکرار واکهاي (م وت)
تکرار واکهاي را شميسا تحت عنروان «هرمصردایی» آورده اسرت؛ از نگراه وي «واکرههراي کوتراه و واکرههراي بلنرد و نيرز صردایی
که همسوانهرا ایجراد مری کننرد ،عرالوه برر ایفراي نقرش در تروازن و موسرقيایی کرردن شرعر ،در تأویرل شرعر نيرز دخيرل هسرتند
(شميسررا .)48 :7831 ،از لحرراظ فيزیکرری مصرروتهررا برراالترین شرردت نسرربی ميرران واجهررا را دارا هسررتند و در شررعر نقررش مهمرری
دارند.
اکف :تکرار واکه و همخوا سر غزل تقويمها
همانرور که در جدول  8مشاهده میشود واکه «اي »i-با بيشترین بسامد در ساختار شعر تقویمها تکرار میشود؛ این واکره ،واکرهاي
روشن است و به القاي غم شاعر کمک میکند .همچنين تراکم مصوتها در بيت به نرمی شعر کمک میکند و مصوتهراي بلنرد کره
رسایی بيشتري دارند ،باعث نرمی و آرام شدن موسيقی میشود .واکه « »iبا بسامد زیاد در ایرن شرعر ،عرالوه برر تسرلیبسرش برودن،
حسرت و اندوه شاعر را نمایان میکند .این واکه در این غزل بيانگر رنزي است که شاعر به مردم دارد:
حترري خيررال نرراي اسررماعي خرروس را

همسررايه بررا ت ررويري از خن ررر نکرررسيم

بيسستوپراتر از سل خروس کري نديرديم

زا رو که رق ي با تر بريسرر نکررسيم

نکررررررررررررررررررررررررررررررسيمررا از برریترروجهی
ریآورد (قررویمی .)55 :983 8 ،فریرراد شرراعر در ایررن ج
ایررن واج بيررانگر احساسرری اسررت کرره فریررادي از نهرراد برررمر
نديرررررررررررررررررررررررررررررديم
مردم به شهداست.
جدول  .8تکرار واکه و همخوا سر غزل تقويمها
ابيات

واکه تکراري تعداد تکرار همسوان تکراري تعداد تکرار

بيت اول

i

2

m-b

4-2

بيت دوم

o

4

š-s

4-8

بيت سوم

i

2

L –r-d-t

1-4-4-4-

بيت چهارم

a

2

x-s

8-8

بيت پنجم

i

1

d-t

8-1

ب :تکرار واکه و همخوا سر غزل قسمت  -قزوه
سرعتی که واکه  eدر این غزل به شعر میبسشرد ( برا توجره بره اینکره ایرن واکره در تمرام ابيرات غرزل دیرده مریشرود) ،شرتاب و
سرعت اذر زمان و رفتن شرهدا را القرا مریکنرد .قروافی :نشسرته ،بسرته ،خسرته ،شکسرته همگری ،خسرتگی و درمانردای شراعر را
به ذهن متبادر میکنند .از آنجا که «واکره(ا )e-و (اي )i-در مجمروع ل يرسترر و زیرترر و سربکترر از واکرههراي برمانرد ،بنرابراین
صررداهاي نررازک تسررلیبسررش و نجررواي آهسررته را بيرران مرریکنررد» (قررویمی .)21 :9838 ،شرراعر در ایررن غررزل بررا خررودش نجرروا
میکند که ترا کری بایرد دوري از شرهدا را تحمرل کنرد و دلسروش بره غرزل باشرد .او بره یراد شهداسرت و دلگيرر از جامانردش از
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جرارۀ یرراران« .واکرره( ا ) e-زیرترررین واکرره زبرران و بيررانگر تيررزي حرردت اسررت کرره حکایررت از فریرراد یرأس و نااميرردي در شررعر
است» (همان )55 ،که در این غزل مشاهده میشود و بسامد آن در جدول  4آمده است.
جدول  .4تکرار واکه و همخوا سر غزل قسمت  -قزوه
ابيات

واکه تکراري

تعداس تکرار

همخوا تکراري

تعداس تکرار

بيت اول

e

1

t,s,

1-8-8

بيت سو

i-o-e

2

Z,s,n

1-4-1

بيت سو

e-i

2-2

r,m,t,s

8-2-8-8

بيت چهار

e

2

Z,t,r,n,s

8-4-1-2-8

بيت پن م

e

4

n,s,l,m,z

1-8-8-8-5

 .2-7-7-7-8-8تکرار همخوا هاي آغازي
یاکوبسن ادعا می کند که شعر نيز ماننرد دیگرر کاربردهراي زبران نره تنهرا از واژهراي مشرابه و هرمارز اسرتفاده مریکنرد ،بلکره برين
واژههررایی کرره انتسرراب مرریکنررد ،تشررابه (هررمارزي) مرریآفرینررد (برتنررز .)11 :9835 ،تکرررار و تشررابه اصرروات آغررازین از لحرراظ
معنایی و صوتی باعث انسجام متن ادبی میشوند:
غزل تقويمها:
4 bu-be-bi :bبار -bâ -و

5tas -tan :tبار8 tâ,بار5 -taبار -tar-tas

غزل قسمت:
5 Da :Dبار8-de-dim-delبار5 –dasبار - darو 5ne :Nبار5-nistبار5-namبار-nas-na-naqs
همسرروان «ن» خيشررومی درکنررار«ب» همسرروان انسرردادي قرررار ارفترره اسررت« .همسرروانهرراي خيشررومی اصررواتی هسررتند کرره برره
هنگام تلفظ صدا از راه بينی خرارج مریشرود .بنرابراین ایرن واجهرا ،غالبراً صردایی شربيه نرب نرب آهسرته ،یعنری در واقرع اصرواتی
ناشرری از ناخشررنودي و عرردم رضررایت را تررداعی مرریکنررد» (قررویمی .)41 :9838 ،در ایررن جررا شرراعر از ایررنکرره عمررر خررویش را
بيهرروده سررپري کرررده و نسرربت برره شررهدا برریتفرراوت برروده ،ناراضرری اسررت« .همسرروان خيشررومی در عررين حررال بيررانگر نرراتوانی و
درمانردایاسررت؛ فقرردان جوشرش وجنرربش هيجرران و تررنش را نشرران مرریدهررد» (همرران )29 ،و شرراعر اینگونرره نرراتوانیاش را بيرران
میکند:
سسررته برره سسررته

مانررديم چرره سکويررر و نچشررتند چرره

آ سررينه زنررا حرررم

ره
مررينررريم و مرريسانررم از ايرر کوچر
سکسرررررررررررررررررررررررررررروز

راهيسررت برره سرررمنزل سلهرراي شکسررته

.2-7-7-7-8-4تکرار واکه و همخوا پاياني
تاريررررررررررررررررررررررررررررك
غزل تقويمها8 : Sar :بار 8:dar-بارvar-tar-tar –jar-

همسرروان «ر» همسرروان لغزشرری و روان اسررت .ایررن همسرروان کرره در کررل غررزل تکرررار مرریشررود ،برره سررپري شرردن عمررر و رفررتن
شهدا اشاره میکند؛ اویی اشک شاعر نيز همراه با غزلش روان است:
عمري به جز بيهوسه بروس سرر نکررسيم
سر خرراش شررد نررد غنفرره سر

رر

غزل قسمت5Bas :بار5das-بارkas-xas-
شرررررررررررررررررررررررررررکدت

تقررويمهررا ندتنررد و مررا برراور نکرررسيم
مررا نيررز جررز خاکسررتري بررر سررر نکرررسيم
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همسوان «س» همسوانی سایشی اسرت و در ایرن غرزل برا بسرامد فرراوان برهکرار رفتره و همسروان سایشری لثروي «س» در کنرار
واکرۀ درخشرران« اَ  »ā-بررهکررار رفتره اسررت .ایررن همسرروان در بيران احساسرراتی چررون حسرررت ،حسرادت ،کررين ،نفرررت و ترررس و
تحقير بهکار میرود (قویمی .)21 :9838 ،در اینجا حسرت شاعر از جاماندن از یاران خویش است:
مانررديم چرره سکويررر و نچشررتند چرره سکسرروز

آ سرررينهزنرررا حررررم

سسرررته بررره سسرررته

و ترس و نگرانیاش نيز از روز جزا و به خارر همان ماندنش است:
سرروز جررزا جر ررت برخاسررتن

نيسررت

پررايي کرره برررآ زخررم عبرروري نن سررته

 .2-7-7-7-8-1تکرار همخوا آغازي و واکه پي از آ
غزل تقويمها2:Na :بار 4:biبار
همسرروان «ن »n-از همسرروانهرراي خيشررومی و «ب »b-از همسرروانهرراي انسرردادي درکنررار یکرردیگر ،نرراراحتی و نارضررایتی را
القا میکنند و نيز تمسسري که شاعر به دیگران دارد ،با تکرار واجهاي خيشومی در این شعر به خوبی القا میشود:
حترري خيررال نرراي اسررماعي خرروس را

همسررايه بررا ت ررويري از خن ررر نکرررسيم

غزل قسمت3: Te :بار
همسروان «ت »t-همسروان انسردادي هشرت برار برا واکره روشرن« ا »e-تکررار شرده اسرت .نفرس زدنهراي شراعر و سررعت و
شتابی که با واکه «ا »e -القا مریشرود ،نشراندهنردۀ خسرتگی و حردیث نفرس شراعر برا خرود اسرت .بيران ایرن خسرتگی در کنرار
همسوانهاي سایشی در پایان ابيات ،بيانگر شکوه و شکایت شاعر است:
تررا چنررد ن ررينيم برره پ ررت سر بسررته

وقترري کرره غررزل نيسررت شررداي سل خسررته

نموسار تواز واجي غزل تقويمها

نموسار تواز واجي غزل قسمت
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«همسوانهاي انسدادي اعم از بیآوا یعنی k,t,p،ʔ ،و آواییها یعنی g,d,b ،به هنگام تلفظ مستلزم خروج نااهانی هوا با فشار به
خارجاند؛ وجود پياپی این همسوانها ،سبک را منق ع جلوه میدهد» (قویمی)20 :9838 ،؛ در این دو غزل همسوانهاي انسدادي
بيشترین بسامد را دارا هستند ،چنين همسوانهایی در کنار همسوانهاي سایشی و خيشومی احساسات اونااون هر دو شاعر را نشان
میدهند و با القاي حسرت و ناراحتی و نارضایتی ،شاعر را به نفسنفس میاندازند .براین اساس« ،از نق هنظر روحی و ذهنی غلبه
احساسات اونااون ،میتواند شسص را متالرم کند ،به نفس نفس بياندازد و به قول عامه تکان دهد .اینگونه هيجاتات تند و تکان
دهنده نيز با همسوانهاي انسدادي القا میاردد (همان .)41 ،با بررسی توازنهاي واجی مشاهده میشود ،توازنهاي واجی در امينپور
تکرار بيشتري دارد و توانسته است با قدرت القایی واکهها و همسوانها بر تأثير کالمش بيافزاید.
 .2-7-7-2تواز واژناني
تکرار در سر

واژه نيرز ازجملره عرواملی اسرت کره باعرث قاعردهافزایری مریشرود .منظرور از تروازن واژارانی آن اونره تروازنی

است که از تکرار واحد زبانی بزراترر از هجرا ایجراد مریشرود .ایرن تکرارهرا اروهری از صرناعات را بره دسرت مریدهنرد کره در
چارچوب هجا نمی انجند؛ تروازن واژارانی محردود بره تکررار چنرد هجرا درون یرک واژه نيسرت بلکره مریتوانرد کرل یرک واژه،
یک اروه (اسرمی ،فعلری ،قيردي  )..یرا حتری مجموعرۀ واژههراي درون یرک جملره را شرامل شرود .در ضرمن ،همگرونی ميران دو
یا چند واژۀ تکرارشونده مریتوانرد بره دو صرورت نراقص و کامرل م رر شرود .هموروني نراق

تشرابه آوایری بسشری از دو یرا

چنررد واژه و همورروني کامر تشررابه آوایرری ميرران دو یررا چنررد واژه اسررت (صررفوي .)502-501 :9830 ،تمررایز ترروازن واژاررانی بررا
توازن آوایی در شناخت ایرن دو اسرت .مقروال تی نظيرر انرواع سرجع ،انرواع جنراس ،موازنره ،ترصريع همگری اونرههرایی از تروازن
واژاانی به شمار میرود .در این جا توازنهاي واژاانی این دو غزل در س

واژه ،جمله و اروه تحليل میشوند:

 .7-2-7-7-2اشتقاق واژنا
منظررور از اشررتقاق در اینجررا بررا اشررتقاق در زبرران عربرری متفرراوت اسررت .در زبرران عربرری ،اشررتقاق عبررارت اسررت از اصررل واحررد
صيغه هاي مستلس؛ اما در زبان فارسری ،اشرتقاق کلمرات برراي سراختن کلمرات ترازه ،اسرترش زبران و یرافتن کلمرات ترازه برراي
مفراهيم جدیرد یرا جرایگزینی کلمرات فارسرری بره جراي کلمرات بيگانره اسرت .چگررونگی اشرتقاق در زبران فارسری نيرز برا زبرران
عربی متفراوت اسرت؛ در عربری اشرتقاق کلمرهاي را برا تغييرر حرروف و حرکرات آن بره دسرت مریآوریرم و در زبران فارسری برا
افزودن پسوند و پيشوند انجام مریشرود« .در زبران فارسری ،اشرتقاق حروزه واژهسرازي اسرت؛ واژه از اونرۀ بسريط مثرل کتراب ،یرا
اونۀ مشتب مثل ورزش ،یا اونۀ مرکب مثل شربگرد ،یرا ارون ،مشرتب -مرکرب مثرل شرهرداري بره دسرت آمرده اسرت کره حاصرل
اشتقاق واژاان است .رونردهاي عمردۀ اشرتقاق در زبران فارسری عبرارتانرد از :ترکيرب مثرل ارل +آب؛ مشرتبسرازي مثرل دان +د-
+ش؛ تکرار مثل کم کم و عمدتاً در زبان افتار دواانهسازي مثل پول+مول (حبشناس..)49: 7811،
ساختار واژنا غزل تقويمها:
مشتب :خاکستر -بی سر -لبيک 5بار -بی دست؛
مرکب :فعل مرکب سرنکردیم؛ در جایگاه ردیس و قافيه قرارارفته و برجستگی ایجاد کرده است.

مشتب مرکب :بی دست وپا؛
ساختار واژنا غزل قسمت:
مشتب :بسته 5بار -شکسته  -خسته؛
مرکب :دلسوز -دلگير -سرمنزل؛
مشتب مرکب :سينهزنان -دستهبهدسته؛
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کم بودن تعداد اونرههراي اشرتقاق در هرر دو شراعر مبريین اررایش آنران بره واژاران سراده اسرت .سرادای واژاران هرردو شراعر
نشان می دهد عارفه بيش از اندیشه ،بر فضراي شرعر حراکم اسرت؛ زیررا واژاران مرکرب یرا مشرتب مرکرب ،بيشرتر نيازمنرد اندیشره
و تعقررل سررراینده هسررتند ،در حررالیکرره واژههرراي سرراده در مقایسرره بررا اونررۀ سرراببالررذکر ،برره اندیشرره و صررناعت چنرردانی نيرراز
ندارند؛ همين امر ،روند عرارفی را بريش از شررایط متفکرانره برر مرتن مسرلط مرینمایرد و موجرب مریشرود شراعر برهراحتری بره
بيان احساسات درونی خویش بپردازد.
 .2-7-7-2-2تکرار سر سطح واژه
تکرررار واژه در شررعر برره صررورت همگررونم نرراقص و همگررونم کامررل امکررانپررذیر اسررت .در همگررونم نرراقص معمرروالً شرراعر از
واژاانم استفاده ممکنرد کره در بسرشهرایی مشرابهند .بهرره ايرر از ایرن شرگرد موجرب ایجراد انرواع جنراس و قافيره در سر
شعر ممشود .همگونم کامل شريوها اسرت کره در آن شراعر واژارانم را عينر ًا در سر
برره منظررور تأکيررد بررر آن واژه و مفهرروم آن اسررت .همگررونم کامررل در سر

کرالم تکررار مرمکنرد .ایرن تکررار اغلرب

کررالم موجررب ایجرراد جنرراس تررام مررمشررود و ااررر در

پایان مصراع و بعد از قافيره باشرد ،موجرب شرکلايرر ردیرس مرمارردد؛ در ایرن بسرش سرعی برر آن اسرت کره همگرونیهراي
هجایی واژاان ،در دو س

همگونی ناقص و کامل بررسی شود.

 .7-2-2-7-7-2همووني ناق

:

انواع جناس و سجع همگونیهاي ناقص این دو غزل را تشکيل میدهند:
واژه :قا يه
غزل تقويمها :تب ،لب؛ خنجر ،باور ،سر؛ تر ،در ،تر؛ خاک ،خاکستر
غزل قسمت :خسته ،بسته ،دسته؛ دلگير ،دلسوز ،نشسته ،نبسته
تررا چنررد ن ررينيم برره پ ررت سر بسررته

وقترري کرره غررزل نيسررت شررداي سل خسررته

واژه هاي خسرته و بسرته ،در همگرونی نراقص تحرت عنروان جنراس زایرد قابرلربقرهبنردي اسرت .قافيره نيرز در ایرن بسرش قررار
میايرد .سر ،تر ،خنجرر ،براور در غرزل تقرویمهرا و خسرته ،بسرته ،نبسرته ،نشسرته ...در جایگراه قافيره در ایرن دو غرزل همگرونی
نرراقص ایجرراد کررردهانررد .از آنجررا کرره قافيرره نقررش مهمرری در ایجرراد موسرريقی دارد ،در غررزل قسررمت افررزون بررر ایجرراد موسرريقی،
تداعیکنندۀ شتاب و سرعتی است که ناااه ق ع مریشرود .ارویی شراعر برهسران فرردي اسرت کره تروان سرسن افرتن نردارد و بره
نفسزدن افتاده است.
 .2-2-2-7-7-2همووني کام :

تکرررار کامررل آوایرری عناصررر دسررتوري اسررت کرره ممکررن اسررت برره صررورت دو واژۀ هررمآوا هررمنویسرره مثررل اررور (قبررر) و اررور
(حيوان) یا اینکه فقط همآوا مثل ختا وخ را باشرد؛ همچنرين ممکرن اسرت هرمنویسره بروده و از نظرر جایگراه درنرگ برا یکردیگر
تفرراوت داشررته باشررند :مثررل زیرراد و ز یرراد ؛ یررا فقررط تکرررار پيررواژ باشررد :مثررل روان و زبرران .همگررونی کامررل مرریتوانررد عناصررر
دستوري بزر تري را نيز حتی تا س

جمله شامل شود (صفوي.)501/9 :9830 ،

اکف) تکرار پاياني ،رسيف:
تکرارهایی که در پایان جمالت قرار مریايرنرد ،در ایرن قسرمت بررسری مریشروند .تکررار پایرانی در غرزل تقرویمهرا در جایگراه
ردیس است؛ ردیرس ،موسريقی شرعر را افرزون مریکنرد و نقرش مهمری در ترداعی معنری دارد .در غرزلهراي مرذکور ،فقرط غرزل
امينپور داراي ردیرس اسرت .مریتروان افرت تمرامی آنچره در ذهرن شراعر بروده ،از رریرب فعرل منفری نکررسيم القرا مریشرود؛
شاعر با تکرار آن درپایان هر بيرت نشران مری دهرد کره عمرري بيهروده سررکرده و در نهایرت کراري انجرام نرداده اسرت .همسروان
پایانی آن «م» نيز بسته برودن دهران شراعر را القرا مریکنرد و سرکوتی در پایران هرر بيرت حکرمفرمرا مریشرود و دوبراره در بيرت
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دیگرر زبران بره الره مریاشراید و در پایرران نيرز ناچرار بره سرکوت مریشرود .همچنررين ردیرس فعلری نکررسيم عرالوه برر نقررش
موسيقيایی تأثير عارفی بر خواننده مینهد و باعث وحدت احساس شاعر درکل غزل میشود:
عمري به جرز بيهروسه بروس سرر نکررسيم

تقررويمهررا ندتنررد و مررا برراور نکرررسيم

1بار ردیس «نکرسيم» در این غزل تکرارشده است.
ب) تکرار مياني و آغازي :
سل سر تررب کبيررك ترراول زس وکرري مررا

کبيررك ندررت را کبرري هررم تررر نکرررسيم

دل شرراعر در آرزوي لبیيررک ترراول زده اسررت .شرراعر بررا تکرررار واژۀ کررب ،در جررایی کرره بایررد دهرران اشررود و لبيررک افررت،
درحالیکه مردم حتی لب نيز نمیاشرایند .افرزون برر ایجراد ترکيرب و تصرویري نرو و زیبرا ،بسرتهشردن لربهرا و بغرخ خرود را
نشان میدهد؛ تکرار همسوان «ب» در ایرن تصرویر ،بسريار مرؤثر اسرت .ترب کبيرك ،ترکيرب متجانسری اسرت کره از حيرث معنری
با عناصر بيت همسوانی دارد .تکرار لب و لبيک جناس معنیداري را ایجاد کرده است.
 .2-7-7-2-8تکرار سر سطح نروه:
منظور از اروه آن واحد زبرانی ا سرت کره از یرک واژه یرا بيشرتر سراخته شرده و نقشری واحرد را در جملره دارا باشرد .ارروههراي
زبان فارسی به سه اروه فعلری ،اسرمی و قيردي تقسريم مریشروند (صرفوي .)213 :7831 ،امرينپرور در غرزل تقرویمهرا ،عبرارات
کنایی را که به عنوان اروه فعلی هستند ،در پایان ابيات به کار برده است:
 .2-7-7-2-8-7نروه علي:
برريسسررتوپرراتر از سل خرروس کرري نديررديم

زا رو که رق ري برا تر بري سرر نکررسيم

عمررري برره جررز بيهرروسه برروس سررر نکرررسيم

تقرررويمهرررا ندتنرررد و مرررا بررراور نکررررسيم

سر خاش شرد نرد غنفره سر

ر شرکدت

مررا نيررز جررز خاکسررتري بررر سررر نکرررسيم

 8بار تکرار فعل مرکرب سر نکررسيم ،افرزون برر پيونرد برا اجرزاي پريش از خرود« ،سرر» را کره مرکرز اندیشره اسرت ،برجسرتهترر
کرده است.
نموسار تواز واژناني غزل تقويمها:
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نموسار تواز واژناني غزل قسمت:

همان رورکه مشاهده میشود ،امينپور بيشتر از قزوه از توازن واژاانی بهره میايرد و آهنگ شعر را به واس ه ردیس وقافيه ودیگر
واژهها تقویت میکند.
 .2-7-7-8تواز نحوي
توازن نحوي در ساختار جمله از رریب دو فرایند همنشينسازي نقشی و جانشينسازي نقشی صورت میايرد .همنشينسازي نقشی،
واژاانی را در بر میايرد که در نقش نحوي یکسانی به کار رفتهاند و از این رریب موجب توازن میشوند .جانشينسازي نقشی ،شامل
واژاانی است که در نقشهاي نحوي متفاوت تکرار میشوند و از این راه موجد توازن در ساختار متن میاردند .چنين تکرارهایی نيز
میتواند به صورت کامل یا ناقص باشد .افزون بر این ،جانشينسازي نقشی میتواند در عبارات مستلس ،معانی متنوعی ایجاد نماید
(رضایی .)18-13 :7831 ،هر یک از این موارد ،با تکرار واژه در ساخت متن صناعاتی چون لس و نشر (مرتب و مشوش) تقسيم،
اعداد ،تنسيبالصفات و قلب  ....را به وجود میآورند و به توازن نحوي میانجامد (صفوي .)554-558 :9830 ،در غزلهاي مورد
بحث ،تنها امينپور از ساختارهاي جانشينی استفاده کرده است:
 .7-2-7-7-8جان ي سازي نق ي
غزل تقويمها:
عمري به جز بيهودهبودن سر نکردیم
ما نيز جز خاکستري بر سر نکردیم
زان رو که رقصی با تن بیسر نکردیم
چنانکه مالحظه میشود در ساختار سر نکرسيم ،واژۀ سر در معانی متفاوتی به کار رفته است .در این دو غزل توازنی که حاصل
همنشينسازي نقشی باشد ،دیده نشد.

نموسار .8تواز نحوي سر غزل تقويمها
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نموسار  .4تواز نحوي سر غزل قسمت
 .2-2قاعدهکاهيها (هن ارنريزيها)
اص ال قاعدهکاهی را صفوي در برابر قاعدهافزایی م ر میکند .این اص ال همان است که لي  ،با عنوان اونهاي از برجستهسازي
با نام هنجاراریزي م ر میکند .فرایند برجستهسازي «مجموعه ابزارهایی را در بر میايرد که بر محتواي زبان عمل میکنند .یعنی در
نهایت ،معنایی را پدید میآورند که به نوعی ،با معنی در زبان خودکار متفاوت است» (صفوي .)11 :7831 ،شاعر بهوسيلۀ این قواعد،
از زبان خودکار تس ی و به زبان ادب میرسد .البته باید توجه داشت که «این قاعده کاهیها نباید ایجاد ارتبا را مستل کند و باید
بتواند ما را به یک جهان ممکن بکشاند و در آن جهان ممکن نگاه دارد( ».صفوي .)414 :9819،انواع قاعدهکاهی در زبان ادبی به
صورت قاعدهکاهی نحوي ،آوایی ،نوشتاري ،سبکی ،اویشی ،بالغی و زمانی بروز مینماید.
 .2-2-7قاعدهکاهي سبکي
قاعدهکراهی سربکی انحرراف اونرۀ نوشرتاري معيرار و اسرتفاده از سراختهراي نحروي افتراري اسرت .وقتری کره شراعر در حرين
شعر خویش از زبان افتراري اسرتفاده کنرد و از الیرههراي شرعري خرارج شرود ،قاعردهکراهی سربکی بره وجرود مریآیرد کره ایرن
اونررۀ کرراربرد« ،در ایجرراد موسرريقی ،تغييررر فضررا و ایجرراد صررميميت در فضرراي شررعر مررؤثر اسررت» (روحررانی؛ عنررایتی:9833 ،
ش)99؛ استفاده از اص الحات عاميانه و ترکيب هراي کنرایی کره مرا را بره زبران افترار نزدیرک مریکنرد ،مریتروان در قاعردهکراهی
سبکی بررسی کرد .نمونههایی از این قاعدهکاهی در غزل تقویمها و قسمت:
غزل تقويمها:
اص الحاتی چون تقویمهرا افتنرد -مرا براور نکرردیم  -عمرري برهجرز بيهروده برودن سرر نکرردیم -دل در ترب لبيرک تراول زد-
لبيک افتن را لبی هم تر نکردیم  -بیدستوپاتر از دل خود کس ندیدیم و ..در این غزل برجسته است.
امررينپررور از سرراختار فعررلهرراي کنررایی و اصر الحات عاميانرره ،بيشررتر بررراي نزدیکرری برره مسارررب و ایجرراد صررميميت اسررتفاده
میکند؛ شاعر در جامعره اسرت ،درد وي ،درد جامعره اسرت ،در بيرانش غلبره احساسرات و بره مروازات آن واژاران عاميانره بيشرتر
میشود .تقویمها ،در این شعر برجسته است و اذر زمان را القا میکند.
لب تر کردن :ترکيب عاميانه  /بی دست و پا بودن دل و خاکستر برسرکردن :عبارات کنایی
غزل قسمت:
قسمت ن وس روي مزار بوچارند

راهي است به سرمنزل سلهاي شکسته

قسمت شدن /از اونه کاربردي در زبان عاميانه است.
همان رور که مشاهده میشود در غزل تقرویمهرا ،نروع قاعردهکراهی سربکی جایگراه بيشرتري دارد .مریتروان افرت از نظرر زبرانی،
غزل تقویمها به زبان مسارب نزدیکتر است و صميميت بيشتري را القا میکند.
 .2-2-2قاعدهکاهي واژناني:
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قاعرردهکرراهی واژاررانی یکرری از شرريوههررایی اسررت کرره شرراعر از رریررب آن زبرران را برجسررته مرریکنررد .برحسررب قيرراس و اریررز از
قواعررد سرراخت زبرران هنجررار ،ترکيررب جدیرردي مرریآفرینررد و بررهکررار مرریبنرردد (صررفوي .)41 :9830 ،سرراخت هررر واژۀ فکررري را
خلب میکند؛ یعنی شراعر برا سراختن واژه و ترکيبرات جدیرد بره اسرترش زبران شرعري نيرز کمرک مریکنرد .در غرزلهراي مرورد
بحث ،این نوع قاعدهکاهی ،چندان به کرار نرفتره اسرت ،تنهرا مریتروان «ترب لبيرک» در غرزل تقرویمهرا را در شرمول قاعردهکراهی
قرار داد:
سل سر تررب کبيررك ترراول زس وکرري مررا

کبيررك ندررت را کبرري هررم تررر نکرررسيم

تب لبيک :ترکيبی جدیرد اسرت .دو واژۀ ترب و لرب در کنرار هرم ،یکردیگر را ترداعی مریکننرد .همچنرين لبيرک در ایجراد فضراي
روحانی در شعر دخيل است .قرارارفتن همسوانهاي «ت» و«ب» نيز داللت ضمنی این دو واژه را بيشتر میکند.
 .2-2-8قاعدهکاهي بالغي
قاعرردهکرراهی بالغرری ،تمررام شررگردهایی را دربرمرریايرررد کرره از رریررب تشرربيه ،مجرراز ،اسررتعاره ،کنایرره ،اغررراق ،ایهررام ،تلمرري و ...
وارد مررتن ادبرری مرریشرروند و برردین صررورت ،ضررمن مسيررل کررردن و تصررویري کررردن کررالم ،موجررب تمررایز آن از زبرران عررادي
میشوند .همين امر باعث میشود کالم بره واسر ۀ آنهرا برجسرته شرود و ذهرن خواننرده برر جنبرههراي زیبراشرناختی مرتن تمرکرز
یابد.
غزل تقويمها:
تقویمها افتند و ما باور نکردیم :تشسيص
دل در تب لبيک تاول زد ولی ما :تشسيص
در خاک شرد صرد غنچره در فصرل شرکفتن :نمراد :غنچره -نمراد شرهدا :از ویژاریهراي شرعر ایرن دوره بهررهايرري از نمرادهراي
قراردادي با استفاده از عناصر ربيعت است .فصل :ایهام.9 :جدایی .5فصل سال .8فصل شکفتن :کنایه از فصل پيروزي
حتی خيال ناي اسماعيل خویش را :خيال ناي اسماعيل :تلمي به اس ورۀ تاریسی و مذهبی
بیدست و پا تر از دل خویش ،کرس ندیردیم :بریدسرتوپرا برودن :اسرتسدام .9:کنرایی :بری عرضره برودن؛.5دسرت و پرا نداشرتن
دل.
لب تر کردن :کنایه از شروع به صحبت کردن؛ (استفاده شاعر از زبان محاوره)
رقص با تن بیسر کردن :پارادکس و استعاره تمثيليه است.
غزل قسمت:
سرمنزل دلهاي شکسته :ترکيب استعاري
ال الله :نماد شهدا ،که از نمادهاي قراردادي این دوره است.

نموسار .1قاعدهکاهيهاي غزل تقويمها
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نموسار .1قاعدهکاهيهاي غزل قسمت
همان ور که مالحظه میشود ،از ميران انرواع قاعرده کراهیهرا ،قاعردهکراهی بالغری بيشرترین بسرامد را داراسرت و در ایرن قاعرده
کاهی ،نقش نماد و کنایه برجسته تر است .تعداد قاعدهکراهی هرادر غرزل امرين پرور ،عرالوه برر اینکره بريش از قاعرده کراهیهراي
غررزل قررزوهانررد ،بيشررتر بررا تص راویر مررتن درآميستررهانررد .در ایررن ميرران نقررش اص ر الحات عاميانرره و روزمررره و کنایررات در غررزل
تقویمها بيشتر است.
 .8ساختار و محتوا
غزل تقويمها:
غزل تقویمها ازغزلهراي مشرهور امرينپرور اسرت .محترواي ایرن غرزل دربردارنردۀ موضروعاتی ماننرد شررم از شرهيدان ،شرکوه از
غفلت خرود و دیگرران و دور مانردن از خيرل یراران شرهيد اسرت؛ حرزن و انردوه ویرژهاي کره در وزن و آهنرگ خراص واژههرا و
ترکيبات ایرن غرزل نهفتره ،بره شراعر در بيران احسراس و اندیشرهاش ،کمرک شرایانی کررده اسرت .وزن ایرن شرعر در بحرر رجرز،
ثقيل اسرت و همرين امرر توانسرته برار غرم شراعر را بره دوش بکشرد و حرس وي را القرا کنرد .وي از همسروانهراي انسردادي در
القرراي نارضررایتی خرویش بهررره برررده ،همچنررين تکرررار واکرره بلنررد (اي) در کررل غررزل ،بيررانگر درد درونرری شرراعر اسررت .همسرروان
لغزشی (ر) ،در کل غرزل تقرویم هرا سريال برودن و روان برودن و تشرييع شرهدا و ارذر زمران را القرا مریکنرد و نيرز همسروان دd/
که همخوان انسدادي و انفجاري است ،درد درونی شاعر را بيشتر نمایان میسازد.
شاعر در غرزل تقرویمهرا از ردیرس «نکرردیم» اسرتفاده کررده اسرت کره ایرن فعرل ،سراخت شرعر را داراي برجسرتگی مریکنرد؛
تکاپوي منفی با فعل منفی و مادي «نکردیم» مناسرب انتسراب شرده اسرت ،ضرمن اینکره برا واکرۀ بلنرد( )iپایران مرییابرد و انتهرا و
کشيدای را نشران مریدهرد .صرامت پایرانی «م» غنره دولبری ،خيشرومی ،بيرانگر احسراس تحقيرر و تنفرر و ترداعی بغرخ شراعر و
سکوت و بسته شدن لب هاست .تکرار ردیس عرالوه برر موسريقياییترر شردن شرعر ،بره انسرجام احسراس او در کرل شرعر کمرک
میکند ،فضاي شعر با آوردن الفاظی چون (خيال ناي اسماعيل)( ،لبيک) معنوي میشود.
واژاان غزل تقویمها ،عمدتاً سراده اسرت؛ البتره شراعر از ترکيبراتی ماننرد«ترب لبيرک» و«خيرال نراي اسرماعيل» نيرز بهرره ارفتره
است .الفراظ ،کنایرات و تعبيررات عاميانره ،ماننرد سررکردن ،براورکردن ،خاکسرتر برر سرر کرردن ،لرب ترر کرردن ،بری دسرت و پرا
بودن در غزل تقویمها بيشرتر دیرده مریشرود .واژههراي دسرت ،پرا ،دل ،سرر ،ترن در کرل ابيرات غرزل تقرویمهرا تشرابه صروري و
معنایی دارند .از آنجرا کره بهرره ايرري از زبران عاميانره و هنجراراریزي از رریرب آن ،عواررس شراعر را بيشرتر انعکراس مریدهرد
و با نزدیکی به مسارب ،به روانی کالم و صميميت برا مساررب کمرک مریکنرد و الترذاذ هنرري مریبسشرد ،امرينپرور از ایرن نروع
هنر زبانی بيشتر بهره برده و توانسته است انسجام آوایی ،واژاانی ،نحوي و  ...بهتري برقرار کند.
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غزل قسمت:
محتواي این غزل خسرتگی و درمانردای شراعر در ایرن دنياسرت .حسررت شراعر بره شرهدا و سررزنش خرود از جامانردن از خيرل
آن ران مشررهود اسررت .شرراعر در ایررن دنيررا کرره آن را کوچ رۀ تاریررک مررینامررد ،جامانررده اسررت ،درحررالی کرره یررارانش دسررتهدسررته،
سينهزنان از مقابلش اذشرتهانرد .شراعر اریره مریکنرد و هيجانرات درونریاش باعرث مریشرود ،بریردهبریرده سرسن اویرد .چنرين
حالتی بهوسيلۀ هجاهاي کوتاهی کره در شرعر برهکراربرده ،مشرهود اسرت .وزن شرعر ،غمگرين اسرت .سررعت و شرتاب درونری برا
وزن و قوافی شعر القا میشود و حس حسررت شراعر بره واسر ۀ همسروان هراي سایشری کره در جایگراه قافيره ،موسريقی بيشرتري
به شعر مریبسشرد ،ترداعی مریشرود .واژاران غرزل قسرمت ،سراده و حتری تصرویرهایش از غرزل تقرویمهرا نيرز سرادهترر اسرت.
آوردن الفرراظی چررون :دسررتهدسررته ،سررينهزنرران حرررمش ،برره فضرراي شررعر ،معنویررت مرریبسشررند .در بيررت  8در غررزل قسررمت :راه،
کوچه ،منزل و در بيت  2مزار ،سنگ ،النقش ،همآیی دارند:
قسررمت ن رروس روي مررزار بوچارنررد

سررنوي کرره نر آکرره برررآ نق ر

نبسررته

و سنگ قبر با مزار -ال الله -نقش روي سنگ -به ایجاد این همآیی کمک میکنند.
قزوه به مدد افعالی چون :نشينيم ،دلگير مانردیم ،دلسروز اذشرتند ،مریارریم ،مریدانرم ،برخاسرتن ،و....توانسرته اسرت ترا حردودي
بر تأثير کالمش بيفزاید.
نتي ه
حاصل تحليل این دو غرزل نشران مریدهرد کره قيصرر امرينپرور از امکانرات زبرانی ،بيشرتر بهرره ارفتره و تکرارهرا و تروازنهرا و
هچنين قاعدهکاهیها براي القاي درونمایه و احساسات شراعر موفربترر عمرل کرردهانرد؛ برا بررسری تروازنهرا و قاعردهکراهیهرا و
مقایسرۀ ایررن دو غررزل ،مستصررات سرربکی آنهررا آشررکار مرریشررود .محتررواي اشررعار هررر دو شرراعر بررا واجهرراي شررعر تناسررب دارد.
امررينپررور بررراي القرراي نرراراحتی خررویش از واکرره «اي» و همچنررين از همسرروانهرراي انسرردادي بررراي بيرران غررم درونرریاش بهررره
میايرد .قرزوه احسراس نوسرتالوژیک خرود را برا همسروانهراي سایشری نشران مریدهرد .در غرزل قسرمت بيشرتر همسروانهراي
سایشی بهکار رفته ،در حاليکه در غرزل تقرویمهرا همسروانهراي انسردادي بيشرتر از غرزل قسرمت اسرت .موسريقی قافيره در غرزل
قسمت ،کالم شاعر را آهنگين کرده و نقرش خرود را در القراي خسرتگی و درمانردای شراعر برهخروبی ایفرا کررده اسرت .امرينپرور
عالوه بر قافيه ،از ردیس نيز بهره ارفتره اسرت .ردیرس فعلری در شرعر امرينپرور برجسرتگی خاصری دارد و تکيره اصرلی محترواي
شعر بر ردیس استوار شرده کره بره وحردت و انسرجام غرزل کمرک کررده اسرت .در ایرن دو غرزل واژاران در محرور همنشرينی و
جانشينی با یکدیگر همآیی دارند .هرم آیری هرایی کره در دو مرتن وجرود دارد بره انسرجام مرتن کمرک مری کنرد و واژاران هرر دو
شاعر در کل شعر استره معنایی نزدیک به هم دارنرد .واژارانی کره امرينپرور برهکرار مریايررد ،صرميميت بيشرتري را برا مساررب
برقرار می کند ،زبانش بره زبران عروام نزدیرکترر اسرت؛ از واژاران معمرولی برراي تصرویرسرازي و نشران دادن عواررس خرویش
بهره می ايرد .به این جهت در القاي عارفه و تفکرر خرویش موفربترر اسرت .امرينپرور دسرت بره ابرداع زده و ترکيبرات جدیردي
وارد شعر کرده است که در شعر قزوه دیده نمریشرود .ارتبرا اجرزاي مرتن برا محترواي ایرن دو غرزل نشران مریدهرد کره هرر دو
شاعر در بيران عارفرۀ خرویش موفرب بروده و لحرن اشرعار متناسرب برا احسراس اوینرداانش اسرت ،همچنرين سرادای الفاظشران،
باعث میشود هي دشواري در انتقال پيام نباشد.
پينوشتها
 .9رجوع کنيد به سبک شناسی بهار ،ج ،9ص 92
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 .5فرزان سجودي در یادداشتش بر ترجمۀ مقالۀ زبانشناسی و شعرشناسی یاکوبسن میاوید :باید به این نکته توجه داشت که مرز
قارعی ميان «زبان خودکار» یعنی زبانی که به صورت روزمره به کار میرود ،و «زبان برجسته» ،که در اصل زبان تحت تسلط نقش
شعري است ،وجود ندارد .در بسياري موارد ،ساختی از زبان برجسته به زبان خودکار راه مییابد و تحت فرایند بهاص ال
«خودکارشدای» به بسشی از زبان خودکار بدل میشود .کاربرد اشعار ،استعارات در زبان روزمره ،نمایانگر کاربرد نقش شعري در زبان
خودکار است (کتاب ساختارایی پساساختارایی و م العات ادبی ،ص)902
 .8رجوع کنيد به کليات سبکشناسی ،شميسا ،ص940
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