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  چكيده
املي اسـت كـه موجـب    تكرار واژه و جا به جايي آن در ساختار متن، يكي از عـو 

يكي از عوامل تشـخص زبـان   . گردد ميغرابت بخشيدن به زبان شعري يك شاعر 
در غزليـات  » تكرار واژه«. در غزليات اوست» تكرار واژه«شعري حسين منزوي نيز 

حسين منزوي افزون بر اين كه مربوط به شيوة بيان اوست و توجـه خواننـده را از   
گرداند، در عـين حـال بـراي تحـت      مييام معطوف پيام به خود پاي  محتواي گزاره

بدين گونه كه . تأثير قرار دادن ساختار معنايي غزليات او نيز به كار گرفته شده است
منزوي، در كنار تكرار واژه، عناصر ادبي و هنري ديگر نظير تقابـل، ايهـام، تناسـب    

، كه منزوي »واژه تكرار«در اين پژوهش، مقولة . را هم به كار برده است... معنوي و 
براي برجسته نمودن زبان شعر خويش از اين شگرد، بهره جسته، مـورد بررسـي و   

  .مداقه قرار گرفته است
  .تكرار، واژه، منزوي، برجسته سازي، غزل :ها كليدواژه

 مقدمه
. ترديد حسين منزوي در ميان شاعران معاصر، در حيات غزل فارسي جايگاه ممتازي دارد بي

آشنايان به زبان و ادبيات فارسـي بـا ايـن پرسـش مواجـه شـده انـد كـه چـه          شايد بيشتر 
هايي غزل منزوي را تا اين پايه ممتاز ساخته كه او را به عنوان يكي از زواياي مثلـث   ويژگي

يي از ها سوال. شناسند مي) سيمين بهبهاني و محمد علي بهمني: زواياي ديگر مثلث(غزل نو 
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به نظـر  . و زواياي متفاوتي بررسي گردد ها يات او از دريچهگردد تا غزل مياين دست سبب 
حسـين منـزوي از   . كنـد  ميآيد تأمل در زبان غزل منزوي خود مسأله را به نيكي روشن  مي

از همـين رو  . شگردهاي مختلف براي تشخص بخشيدن به زبان غزل خود بهره برده است
مي براي شناخت مختصات سبكي تواند گا ميي شناخت هنرهاي ادبي وي كه ها يكي از راه

در ايـن پـژوهش يكـي از    . ي گونـاگون زبـان غـزل او اسـت    هـا  منزوي باشد، تحليل جنبه
  .گيرد مختصات زبان غزل منزوي ـ تكرار واژه ـ مورد كندوكاو قرار مي

توان تأثير مستقيم فرماليسم را ناديده انگاشت،  ميي ادبي قرن حاضر، هرگز نها در نظريه
ن با ظهور فرماليسم، تحولّات عميق و بنياديني نيز در قلمرو ادبيات به وقـوع  چرا كه همزما

ي ادبي قرن بيسـتم، حيـات خـود را نشـأت گرفتـه از      ها پيوست، چنانكه بسياري از مكتب
شود، كـه در آسـتانة    ميروسي به مكتبي اطالق ) صورتگرايي(فرماليسم «. دانند ميفرماليسم 

در بررسي يك متن ادبـي،   ها فرماليست)43: 1384 جودي،س( .، در روسيه شكوفا شد1920
دادنـد و عـواملي ديگـر نظيرعوامـل      مـي تنها فرم و عناصر زيبا شناختي را مورد توجه قرار 

  .گذاشتند ميرا كنار ... تاريخي، سياسي، اجتماعي و 
برجسـته  . اسـت » برجسته سازي«بوده،  ها يكي از شگردهايي كه مورد توجه فرماليست

اي  نشانگر كاربرد نامتعارف يك رسانه و خودنمـايي آن در مقابـل پـس زمينـه    «زبان سازي 
ليچ، زبان شناس انگليسي، برجسته سازي ) 61: 1384 مكاريك،( ».ي خودكار استها پاسخ

را به دو شكل انحراف از قواعد حاكم بر زبان معيار، و افزودن قواعدي بر اين زبـان امكـان   
اعده افزايي چيزي نيست جز توازن در وسيعترين مفهوم خود و ايـن  فرايند ق«. داند ميپذير 

به بياني ديگـر، تكـرار   )150: 1380صفوي،( ».آيد ميحاصل » تكرار كالمي«توازن از طريق 
موسيقي «. گردد ميكالمي موجب ايجاد توازن و موسيقي در زبان شعر و برجسته نمودن آن 

از همين رو با توجـه  )53: 1378پور، علي( ».رددگ ميهم در زبان شعر از موسيقي كلمه آغاز 
دهد، به  ميدر آن رخ » تكرار«به اين نكته كه واژگان، يكي از عناصر زباني است  كه فرايند 

  .پردازيم ميدر غزليات منزوي » تكرار واژه«تحليل و توصيف 
ـ  ميشعر را هنر زبان فصيح و رسا «اهميت واژه در شعر تا آنجاست كه كولريج،  د، كـه  دان

انـواع فنـون ادبـي،    «: گويـد  ميرنه ولك نيز  )183: 1374 ولك،( ».وسيلة القاي آن، واژه است
نظير وزن شعر، تكرار اصوات يا صداها و كلمات و طرز تركيب اصوات، براي اين ابداع شده 

هـر  «از سـوي ديگـر ،    )74: 1377 مقدم، علوي(» .جلب نمايند ها اند، تا توجه را به سوي واژه
تـر،   دازه ذهن ما از كثرت كلمات پربار شده باشد، به همان اندازه نيز انديشيدن براي ما آسانان
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كه ذهن از آن بار برداشته، ممكن تر، و بيان آنچـه در ذهـن   اي  و مايه دادن به مادة خام انديشه
 شـاملو، (» .گيـرد  مـي گسترش يافته، سهل تر خواهد بود، چرا كه انديشيدن با كلمات صورت 

و بـروز عواطـف    هـا  بنابراين، واژه، مهم ترين و اولين ابـزار عينـي كـردن انديشـه    ) ظ: 1350
در واقع يكي از شرايط مهم ارتباط با متن و دريافت يـك اثـر ادبـي، شـناختي     . شاعرانه است

  .كند ميي كوچكتر متن از قبيل واژه پيدا ها است كه خواننده نسبت به اجزا و سازه
واژه و جا به جايي آن در سـاختار مـتن يكـي از عـواملي اسـت كـه        افزون بر اين، تكرار

گردد و از سوي ديگر، تكرار آگاهانه توسط شـاعر،   ميموجب غرابت بخشيدن به زبان شعري 
حسين منزوي . گردد ميباعث افزايش موسيقي كالم و القاي معني مورد نظر شاعر به خواننده 

تكـرار  . ي ناگسستني ميان الفاظ و معاني ايجاد نمايـد با بهره مندي از اين شگرد توانسته پيوند
مهمتـرين مـوارد تكـرار واژگـاني در     . شود ميواژه در غزليات منزوي به اشكال مختلف ديده 

  .»در سطح جمله«و » در سطح گروه«، »در سطح واژه«تكرار : غزليات منزوي عبارتند از
  

  تكرار در سطح واژه .1
ي حسين منزوي گاهي به شكل همگوني كامل و گاهي بـه  ها تكرار در سطح واژه، در غزل
  :شود ميصورت همگوني ناقص ديده 

  
  همگوني كامل 1.1

در اصل تشابه آوايي كامل ميان دو يـا چنـد عنصـر دسـتوري يـا      «همگوني كامل، در سطح واژه 
همگـوني كامـل واژه در شـعر،    ) 201: 1380صـفوي، ( ».تكرار يك عنصر دستوري واحد اسـت 

يي كه قـدما از جنـاس تـام    ها عالوه بر تعريف. گردد ميوجود آمدن جناس تام در شعر باعث به 
ي هم آوا، هم نويسـه  ها جناس تام، صنعت كاربرد صوت«: ارايه داده اند، بر اساس تعريف جديد

ي صرفي، نحوي يـا معنـايي بـا يكـديگر     ها است با توالي يكسان، كه دست كم در يكي از نقش
ي نحـوي يـا   هـا  حسين منزوي با تكرار واژگاني كامل در يكي از نقـش ) 284 :همان( ».متفاوتند

  .معنايي متفاوت در يك بيت، موجب غرابت و برجستگي دو چندان زبان شعريش شده است
  :شود ميهمگوني كامل در اشعار منزوي به دو صورت ديده 

  واژة مكرر در نقش نحوي متفاوت) فال
 نايي زدايي آن است كه در قلمرو نحو زبان اتفاق افتد،دشوارترين آش«بايد اذعان داشت كه 
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زيرا امكانات نحوي هر زبان و حوزة اختيار و انتخاب نحوي به يك حسـاب محـدودترين   
يكي از عوامل برجسته سازي در شعر جـا بـه   ) 30: 1368 شفيعي كدكني،( ».امكانات است

ن نحـوي بـا عنـوان    جايي واژگان ابيات است كه صفوي از ايـن مختصـه در بخـش تـواز    
جا به جايي نقش عناصر سازندة زبان . برد مينام » جانشين سازي و همنشين سازي نحوي«

در مصـراع  » چشـم «براي نمونه در بيت زيـر،  . گنجد مي» جانشين سازي نحوي«در مبحث 
منزوي بـا  . كار رفته است اول، در نقش نهاد ـ مسنداليه ـ و در مصراع دوم در نقش متمم به  

  :كند ده از چنين تكرارهايي متن را برجسته مياستفا
  چشم تو با اندوه، زيبا نيست
  )322: 1388 منزوي،( اندوه در چشم تو، ويران باد

ننمـوده اسـت از همـين رو    اي  صفوي به تكرار يك واژه در نقش نحوي يكسان اشـاره 
نيسـت،   توان گفت از نظر وي، نقش نحوي يكسان واژگان، از اهميت زيادي برخـوردار  مي

  )231: 1373 صفوي، :رك( .بلكه خود تكرار است كه مهم است
چرا كه . گردد ميبه اعتقاد موريس گرامان، تكرار واژگان در زمينة معنايي متن نيز وارد 
 :رك. (دهـد  مـي مقولة چگونگي كاربرد الفاظ هميشه جنبة معنايي را تحت تأثير خود قرار 

  )11: 1383 قويمي،
  ني متفاوتواژة مكرر در مع) ب

است كه اهميت زيـادي  » چگونه گفتن«با توجه به اين نكته كه در برجسته سازي يك متن 
ي هـا  برجسـته سـازي،تمام پديـده   «، و به بيـاني ديگـر، بـا آنكـه     »چه چيزي گفتن«دارد نه 

شـوند تـا خواننـده از     مـي يي كه به نحوي موجب ها گيرد، پديده ميچشمگير زبان را در بر 
پيام ـ اين كه چه چيزي گفته شده ـ روي بگرداند و توجهش را به خـود    اي  محتواي گزاره

با اين وجود، تكرار ) 61: 1384 مكاريك،(» .پيام ـ اينكه چگونه گفته شده ـ معطوف گرداند
يك واژه، ساختارهاي معنايي را تحت تأثير قرارداده و زمينة جذب معاني ديگر را نيز فراهم 

نمايـد، امـا ايـن     مييي را در سطح كالم عيناً تكرار ها ، شاعر واژهدر همگوني كامل. آورد مي
تكرار واژه بـا تكيـه   . تكرار اغلب به منظور تأكيد بر هر واژه در القاي مفهوم همراه آن است

در بيت زير، » آينه«براي نمونه واژة . ي فراواني در غزليات منزوي داردها بر معاني آن، نمونه
  :ـ القاي مفهوم زمان و شيء نمايانندة تصوير ـ به كار رفته استكه در دو معني متفاوت 

  تا خويش را دوباره ببينم هر آينه
  )390:همان( چشم تو باد و آينة ديگرم مباد



 105   زاده رقيه كاظم و فاطمه مدرسي

 1390، سال اول، شمارة اول، بهار و تابستان پارسي معاصر ياتادب

از . كنند ميي علمي، كه بر معني واحدي داللت ها ي به كار رفته در نوشتهها بر خالف واژه
پژوهشگران ادبي معاني . ديگري نيز دريافت نمود توان معاني مييك واژة به كار رفته در شعر 

  )31: 1373 پرين، :رك( .يي نظير صريح و مجازي تقسيم نموده اندها را به دسته ها واژه
  

  معني صريح
معني قاموسي يا همان معني صريح، معنيي اسـت كـه در فرهنـگ لغـت،در ذيـل هـر واژه        

ند داراي چندين معنـي قاموسـي باشـد، از    توا مياي  با توجه به اينكه هر واژه.توان يافت مي
همين رو مخاطب براي دريافت معني مورد نظر گوينده از ميان معاني صريح گوناگون واژه، 

يش هـا  است كه از كنارهاي  ميان هر واژه اي، هسته«.ي همنشين ديگري استها نيازمند واژه
: 1376 ضيف،( ».ي داردمعاني مختلف روييده است و هر معنا پيوند دور و نزديكي با ديگر

با ديگر عناصـر مـتن، رابطـة ادبـي و معنـوي       ها در خور تأمل است كه اگر تكرار واژه) 10
گاهي در غزل حسـين منـزوي تكـرار    . داشته باشند، برجستگي كالم دو چندان خواهد شد
م يي مانند تضاد، تناسب معنـوي، ايهـا  ها واژه با ديگر اجزاي متن نيز در ارتباط است، رابطه

، حاصـل  هـا  پديـد آمـدن  ايـن صـنعت    . نماياننـد  مـي كه تكرارهاي متن را برجسته تر ... و
شگردهايي است كه شاعر با بهره گيري از آنها، مخاطب را بـراي انتخـاب يكـي از معـاني     

  .دهد ميصريح سوق 
  

  رابطة تقابل )الف
  :ه استبراي نمونه در بيت زير تقابل، باعث برجستگي دو چندان واژة تكراري گشت

  امشب دلم از شيشه و، اندوهت از سنگ است
  )321: 1388 منزوي،( طاقتم جنگ است سنگ تو را، با شيشة بي

، از طريق جانشين سـازي نحـوي متفـاوت، تكـرار گرديـده اسـت، در       »سنگ«واژة 
» مسـنداليه «و در مصراع دوم در نقش نحـوي  » متمم«مصراع نخست، اين واژه در نقش 

، حاصـل از تقابـل واژگـان    »سـختي «و » نرمـي و شـكنندگي  «صريح معاني . آمده است
  .است» سنگ«و » شيشه«

  :يا در بيت زير
  ترديد شد كه صورت را به ذات آورد، بي مياگر 

  )320:همان( كردند ميبه صورت عشق را، چون روي تو، ترسيم 
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 و» مفعـولي «در نقش » صورت«معني صريح ظاهر و باطن، كه حاصل تقابل واژة مكرر 
  .نمايد مياست، تكرار آن را برجسته تر » ذات«، با واژة »متممي«

  
  رابطة تناسب معنوي )ب

  بيم است، بيم دار شدن! نسيم نيست،نه 
  )276 :همان( فكند بر تن سپيداران ميكه لرزه 

كه در » دار«ي تكرار شده است و »مسند«، كه در هر دو مصراع  در نقش »بيم«بين واژة 
  .ه كار رفته، تناسب معنوي برقرار استنقش مضاف اليهي ب

  
  رابطة ايهام) پ

  به سرخ گل بگوي كه تيغي به من دهد
  )279:همان( تيغي چنان كه بگسلد اين تازيانه را

واژة مكـرر  . ـ فاعلي ـ تكـرار شـده اسـت    » نهادي«و » مفعولي«ي ها در نقش» تيغ«واژة 
، و ديگري، معنـي  »خار«كي به معني ، در مصراع دوم، به دو معني به كار رفته است، ي»تيغ«

است كه در ساية وجود صـنعت ايهـام حاصـل شـده     » تيغ«از واژة » يك چيز برنده«صريحِ 
  .همچنين صنعت ايهام، باعث هنري شدن نوع تكرار گرديده است. است

معني «شناسند كه آن معني واحد،  افراد يك جامعه، براي هر واژ ه اي، معني واحدي مي
شود، اما شخصي خاص ممكن است همين معني ارجاعي واژه را طبـق   يده مينام» ارجاعي

اين جنبـة خـاص، همـان    . ي گوناگون پيش آمده براي خود، تغيير دهدها شرايط و موقعيت
حسـين  ) 89: 1368 لوريـا،  :رك( .شـود  معني دروني يا اجتماعي ـ ارتباطي واژه ناميده مـي  

بار عاطفي زياد، بيش از  معنـي ارجـاعي بهـره     منزوي از معني دروني واژه، به علت داشتن
قابل ذكر است كه، مقادير قابل توجهي از اطالعات معنايي در پيرامون معنـاي  . جسته است
منزوي توسـط معنـاي   . شود وجود دارد، كه توسط خود واژگان برانگيخته مي ها دروني واژه

زبان ادبي خاص خـود را  يابد و  هاي معنايي دست مي دروني واژگان به ژرف ترين ساحت
ي ها معنا) expression( زبانِ يك اثر ادبي، چيزي بيش از اظهار بيان«دهد، چرا كه  شكل مي

بـراي نمونـه منـزوي در بيـت اول شـعر ذيـل،       ) 142: 1384 ساكالوفسكي،( .دروني نيست
تـاريكي و ظلمـت و   «را كه عموميت دارد و به معني ارجـاعي  » شب«اي از معني واژة  جنبه

مشهور است، بهره برده اسـت، امـا در بيـت دوم معنـي ارتبـاطي و اجتمـاعي واژة       » سياهي
  :، مد نظر شاعر قرار گرفته است»بيداد و ستم«، يعني »شب«
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  !شكيب جادويياي  شود كه شبي چه مي
  عيادتي هم از اين جان ناصبور كني؟
  نه از درنگ، ز تثبيت شب هراسانم
  )35: 1388 منزوي،( كنياگر در آمدنت بيش از اين قصور 

  :در بيت ذيل» خون«يا واژة 
  بر خاك شهيدان، خون شان خوشيد و ماند! آه

  )111:همان( خون چرا با خون نشويد ابر؟ باران را چه شد؟
، »خـون «در مصراع اول، به معنيِ ارجاعي آن و در مصراع دوم هر دو واژة » خون«واژة 

  .ه ـ به كار رفته استحد و انداز به معني دروني واژه ـ ظلم بي
  

  معني مجازي
در هر نگاه دراكي بـه  «در واقع شاعر . معني مجازي، از معاني ابداعي شاعر، براي واژه است

برقراري ارتباط خواننـده بـا معنـي    ) 43: 1378 شميسا،(» .نهد مدرك، اسمي نوين بر آن مي
اط بـين معنـي حقيقـي و    مجازي واژه، از طريق قرينة موجود در جمله و عالقه، يعني ارتبـ 

ي منـزوي،  هـا  تكرار واژه با تكيه بر معناي مجازي واژه در غـزل . مجازي امكان پذير است
براي نمونـه، منـزوي از واژة   . ، مورد توجه شاعر بوده استها بيش از انواع ديگر معاني واژه

  :، بهره گرفته است»معشوق«، در ابيات زير، در معني مجازيِ »گل«مكررِ 
  يراهنت چينم كه زلف شب بيارايمگل از پ

  چراغ از خنده ات گيرم كه راه صبح بگشايم
  كه حتّا عطر نام تو! گل عذار من! گل من

  )39: 1388 منزوي،( رماند از حريم باغ تنهايم خزان را مي
قريحة . ماند گاهي معناي مجازي يك واژه با گذشت زمان، در كنار معناي حقيقي آن مي

يي، بـه خواننـده   ها ادبي وشاعري منزوي، بسياري از مفاهيم را از رهگذر كاربرد چنين واژه
  :در بيت زير» خواب«كند، براي نمونه واژة  عرضه مي

  بانوي من كه چشم فرو بست خواب را
  )81: همان( در خواب خود به بند كشيد آفتاب را

  .خبري به كار رفته است ن غفلت و بيدر مصراع اول به معني نمادي» خواب«واژة 
  :ي كناييها تكرار واژه در تركيب
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ايـن نـوع   . ي كنايي نيز تكرار شده انـد ها ي حسين منزوي در تركيبها در غزل ها واژه
تكرارها به علت ايجاد معاني گوناگون، بيش از تكرارهاي ديگر در سـاختار معنـايي مـتن    

  :در بيت زير» نجوشيد«براي نمونه واژة . دخيل گشته اند
  دارم،چون چاه اگر چه خاموشم ها در خود خروش

  )280:همان( جوشم جوشم از درون هر چند، با هيچ كس نمي مي
بـا هـر   «و » از درون جوشـيدن «در دو ساختار كنايي متفاوت » جوشيدن«واژة تكراري 

  .تكرار گشته است» كس جوشيدن
» ننگ شدن نـام «و » و نام فراتر پريدناز ننگ «در ساختارهاي كنايي » ننگ«تكرار واژة 

  :در بيت زيرچنين است
  من از سطح ننگ و نام فراتر پريده ام

  )431:همان( دهيد ز نامي كه ننگ شد هراسم چه مي
گاهي واژة متكرر، در بخشي از بيت به شكل بسيط و در بخش ديگـر، درون تركيـب   

  :»دل به دريا زدن«ب كنايي ، در تركي»دريا«گيرد، مانند تكرار واژة  كنايي جاي مي
  درياي شورانگيز چشمانت چه زيباست

  )22:همان( آن جا كه دل بايد به دريا زد همين جاست
  :»لب گزيدن«در تركيب كنايي » لب«و تكرار واژة 

  چه كس كشيد ز تو دست و سر نكوفت به سنگ؟
  )396:همان( چه كس لبت نگزيد و به غبن لب نگزيد؟

در قسمت اول از مصراع دوم، ساختاري كنـايي  » لب گزيدن«بِ با اين توضيح كه تركي
  .ندارد

  :»خون به دل كردن«در تركيب كنايي » خون«تكرار 
  چه كرد خون به دلت اين چنين كه نتواني

  )435:همان(تورقي كني از اين كتاب خون آلود 
در  »دسـت «تكـرار واژة  : ي منـزوي عبارتنـد از  هـا  ي ديگر از اين نوع در غزلها نمونه

در » پـرده «، )101 :همـان ( :»دل سپردن«در » دل«، )86:همان( :»دست گرفتن«تركيب كناييِ
راه «در » نفـس «، )423 :همـان : (»دل به دريا زدن«در » دل«)232 :همان( :»پرده بر انداختن«

  ...و ) 428: همان( :»دل آزرده شدن«در » دل« ،)414: همان( :»نفس بستن
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  ديگرتكرار واژه در ساختارهاي 
هاي گوناگون تكرار واژه در غزليات منزوي، قرار گرفتن واژة مكرر بـه صـورت    از صورت

از طريق اين نـوع تكـرار،    ها شود اين واژه كامل در درون واژگان مركب است، كه باعث مي
در » سـبكبار «در درون واژة مركب » بار«نظير تكرار واژة : در مركز توجه خواننده قرار گيرند

  :بيت زير
  بارت كه فلك نيز نيارست كشيدن

  )85: همان(سبكبار به خانه ! عشقاي  برم من مي
  :در بيت زير» دردفروش«در درون واژة مركب» درد«تكرار واژة 

  تشخيص درد من به دل خود حواله كن
  )378:همان! (طبيب دردفروش جوان مناي  آه

در » سـخت «، )276 :همـان ( »سنگرس«در » سنگ«ي ديگر مانند تكرار واژة ها نمونه
» گلچـين «در » گـل «،) 426 :همـان (» گيـرودار «در » دار«،) 329: همـان (» كـوش  سخت«
  ...و ) 473 :همان(

  
  همگوني ناقص 2.1

تشابه آوايي بخشـي از دو يـا چنـد    «تكرار در سطح واژه به شكل همگوني ناقص، كه همان
ز جنـاس تـام ـ در    موجب ايجاد قافيه و جناس ـ به جـ  ) 201: 1380صفوي ،(» .واژه است

  .غزل منزوي گشته است
  قافيه) الف

غزل، قالبي است كه بخش عمدة تأثير موسيقايي خود را غير از وزن عروضي مديون قافيـه  
گردد، وجود قافيه در شعر  است، در حقيقت آنچه كه موجب تكميل تأثير موسيقايي شعر مي

چرا . گردد سخنان شاعر ميقافيه در شعر، باعث تشخص و برجسته نمودن و تقويت . است
كننـد و بـا وزن و قافيـه، آن را آهنگـين      سخن را با تكرار كلمات هم آهنگ استوار مـي «كه 
ي منـزوي  هـا  ي غـزل هـا  در تقسيم بنـدي قافيـه  ) 44: 1378 غريب و رضايي،( ».سازند مي
  .توان به موارد زير اشاره كرد مي

به كار رفته در اشـعار حسـين منـزوي    ي ها قافيه صوتي يكي از انواع قافيه: قافيه صوتي
در اين نوع قافيـه، طنـين هـم هجـايي     .آيد پديد مي ها است كه از طريق هم هجا بودن واژه

گردند، از همين رو در  سبب گوشنوازي خواننده مي گيرند، كلماتي كه در جاي قافيه قرار مي
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يكي از تـأثيراتي  « .دنماي نسبت به ذهن تصويري ايفا مياي  اين نوع قافيه، گوش سهم عمده
تواند در جاي خويش در شعر به جا بگذارد،عوض كردن نوع ارتعـاش   كه اين نوع قافيه مي

صوت در هر بند شعري است به اين ترتيب كه شاعر قافيه را به عنوان يـك دسـتگاه مولـد    
تواند به وسيلة حرف روي قافيه، تأثير خود را  گيرد كه تنها حضور آن مي صوت در نظر مي

ي منزوي به دليل اين كه شـاعر زيبـايي   ها در قافية غزل) 314: 1377 محمدآملي،( ».بگذارد
ست كه نقش اول را در متن  ها بودن واژه» آهنگين«اين  دهد، ذاتي كلمات را مد نظر قرار مي

تحقـق   هـا  نمايد، هر چند القاي مفهوم و تداعي معاني نيز از راه آهنگـين بـودن واژه   ايفا مي
شـفيعي  ( »آورد مـي لذتي كه قافيه از برآورده شدن يك انتظار بـه وجـود   «و موجب  يابد مي

 ،»فرسنگ«ي هم قافية ها براي نمونه منزوي با به كار بردن واژه. گردد مي) 32: 1368 كدكني،
به دليل هم هجايي اين كلمات و همچنين قرار دادن اين واژگان در كنار » دلتنگ«و » پيرنگ«

در ابيات ذيـل، موجـب گوشـنوازي خواننـده و     » رنگ«و » سوك« ،»سنگ«، »گام«ي ها واژه
  :انسجام بيشتر شعرش گشته است

  كشانم گام گام و سنگ سنگ اما سويت مي خود را به
  افكند با يك نهيب از تو به فرسنگم توفان جدا مي

  در اشك و در لبخند و سوك و سور رنگ اصلي ام عشق است
  آبي است پيرنگم من آسمانم در طلوع و در غروب

  از وقت و روز و فصل، عصر و جمعه و پاييز دلتنگ اند
  )368: 1388 منزوي،(تو من مانند عصر جمعة پاييز، دلتنگم  و بي

ديگر، و با نهادن آن در جايگاه قافيـه،  اي  اي از داخل واژه منزوي گاهي با استخراج واژه
در بيت زير » بسپاري«از واژة » آري« مانند استخراج واژة. يازد ميبه خلق قافية صوتي دست 

  :كه منزوي با استفاده از اين شگرد، تأثير موسيقايي دو چنداني به شعرش بخشيده است
  شد تويي كه به يك درد من طاقتت تاق مي

  گريزي كنون تا به صد درد بسپاري ام مي
  آيا،» نه«ساختي با من و با  ها تو كه سال

  )530: همان( گريزي؟ ميام » آري«چگونه است كامروز از 
  :»كدام«از » دام«يا واژة 

  دو راه پيش پاي تو، رهايي است و بردگي
  كشد از اين دو تا كه جوهرت سوي كدام مي
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  ها مشو به هوش باش و وسوسه به آب و رنگ
  )528: همان( كشد كه نفس همچو اژدها، ترا به دام مي

آيد، يعني شاعر بـه جـز قافيـة     عر ميهاي يك ش قافية مياني در ميان مصراع: قافية مياني
در بهره مندي شاعر از اين نوع قافيه، . گيرد كار مي ها به قافية ديگري را در بين مصراع پاياني،

گردد، اين است كه تا زنـگ و طنـين خـاص     سازي مي آنچه موجب لذت گوش و برجسته
گ قافية اصـلي  بـه   هاي قافية دروني از ذهن خواننده محو نگشته، صوت ديگري با زن واژه

  :اند ، قافية مياني بيت زير را تشكيل داده»چمنزار«با » گلزار«واژة  . آيد صدا درمي
  شود كبك در عين رفتار مي شود گل در اثناي گلزار، مي
  )445: 1388 منزوي،( شود آهويي در چمنزار، پاي تو ضرب در باغ قالي مي
  
  جناس) ب

ي افزونـي موسـيقي كـالم در    هـا  ديگـر از روش همان گونه كه پيش تر اشـاره شـد، يكـي    
 هـا  ي منزوي، تكرار واژه به شكل همگوني ناقص است كه باعث ايجاد انواع جناسها غزل

بر حسب طبيعت موسيقي و آهنگي «كاربرد جناس در غزل حسين منزوي . شود در شعر مي
 صـادقي، مير(» .است كه در ذهن شاعر باعث تتابع كلماتي با صداهاي مشترك شـده اسـت  

ي منـزوي هـيچ گونـه    هـا  ي به كار گرفته شده در غـزل ها به بياني ديگر جناس) 25: 1373
بـراي نمونـه بـه كـارگيري جنـاس قلـب در       . آورند تكلف و تصنعي در شعر به وجود نمي

جا افتـادن مناسـب ايـن     ، با ايجاد هارموني و طنين مضاعف و به»سواد«و » سودا«ي ها واژه
  :طبيعي، برجستگي خاصي به شعر زير داده است در كاربردي  ها واژه

  نامت سياه مشقِ ورق پارة من است
  )390: 1388 منزوي،! (هم رو سفيد دفتر سودا از اين سواد

  :در بيت زير» تُنُك«و » تنك«ي ها و جناس مصحف در واژه
  غمت را بزرگ ديد دلم بس كه تنگ شد
  )431:همان( نگنجد دگر به تُنگ، كه ماهي نهنگ شد

  
  تكرار واژه در سطح گروه .2

منظـور از گـروه، آن واحـد    «. نمايـد  حسين منزوي گاه كلمات را به صورت گروهي تكرار مي
 ».زباني است كه از يك واژه يا بيش تر ساخته شـده و نقـش واحـدي را در جملـه دارا اسـت     

  :شود تكرار در سطح گروه به دو شكل همگوني كامل و ناقص ديده مي)  207: 1380صفوي،(
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  همگوني كامل 1.2
) 209 :همان( ».شود تمامي عنصر دستوري گروه با توالي يكسان تكرار مي«در همگوني كامل 

  :، در سطح گروه به صورت كامل تكرار شده است»يك سايه از«براي نمونه 
  يك سايه از تو كه گويد قرار مالقات
  نزديك آن بوتة سبز شمشاد امشب

  ساية تويك سايه از من شتابان سوي 
  )37: 1388 منزوي،( ها راست ميعاد امشب باهم مگر سايه

  
  همگوني ناقص 2.2

بخشي از دو يا چند گروه، شامل يك يـا چنـد عنصـر دسـتوري درون     «در همگوني ناقص 
  :در بيت زير» دوباره«، مانند واژة )208: 1380صفوي،( .شود گروه تكرار مي

  زند ترانة من ميراه غنا  دوباره،
  شكفد، شعر عاشقانة من ميدوباره 
  گذرد بعد از آن سيه توفان ميدوباره 

  )30: 1388 منزوي،( نسيم پاك نوازش، بر آشيانة من
  

  تكرار واژه در سطح جمله .3
تكرار واژه در سطح جمله نيز، يكي ديگر از تكرارهايي است كه به شكل همگوني كامـل و  

 .توان يافت ميي منزوي ها ناقص در غزل
  

  ني كاملهمگو 1.3
اي  نشـكني «ي هـا  مانند جمله. گردد ميدر همگوني كامل، يك جمله به صورت كامل تكرار 

  :»تو خواهي آمد« و » كوزة سفالي عاشق
  !كوزة سفالي عاشقاي  نشكني

  شيشة عمر مني، نه آينة دق
  تا كه به چشمش كشي مرا و بماني

  )457: 1388 منزوي،! (كوزة سفالي عاشقاي  نشكني
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  :و
  هي آمد و آواز با تو خواهد بودتو خوا

  پرنده و پر پرواز با تو خواهد بود
  تو خواهي آمد و چونان كه پيش از اين بوده است

  كليد قفل فلق، باز با تو خواهد بود
  به دلماي  براي دادن عمر دوباره

  )133: همان( تو خواهي آمد و اعجاز با تو خواهد بود
  

  همگوني ناقص 2.3
ديگـر  اي  خشي از يك جمله كه بيش از يك گـروه اسـت، در جملـه   ب« در همگوني ناقص،

اي  ، بخشـي از جملـه  »دارد... آن كه صد«براي نمونه، ) 210: 1380صفوي،( ».شود ميتكرار 
  .است كه در جملة ديگري تكرار گشته است

  غنچة سربستة آواز من كو؟
  آن كه صد گلشن درون پرده دارد

  اسب سيمين نعل زرين يال من كو؟
  )483: 1388 منزوي،( كه صد خورشيد روي گُرده دارد آن
  
  گيري نتيجه

تكرار واژه در غزليات منزوي به اشكال مختلف به كار رفته است، كه مهمترين موارد تكـرار  
و » تكـرار در سـطح گـروه   «، »تكـرار در سـطح واژه  «: واژگاني در غزليات منزوي عبارتند از

ي ذكر شـده، بـه شـكل همگـوني كامـل و      ها ر سطحد» تكرار واژه«. »تكرار در سطح جمله«
ي نحوي يا معنايي متفاوت ها منزوي با تكرار كامل واژه،در يكي از نقش. شود ميناقص ديده 

گـاهي در  . در يك بيت، موجب غرابت و برجستگي دو چنـدان زبـان شـعرش شـده اسـت     
يي ماننـد  هـا  رابطه غزليات حسين منزوي تكرار واژه با ديگر اجزاي متن نيز در ارتباط است،

پديد آمـدن ايـن   . نمايانند ميكه تكرارهاي متن را برجسته تر ... تضاد، تناسب معنوي، ايهام و
، حاصل شگردهايي است كه او با بهـره گيـري از آنهـا، توجـه مخاطـب را بـراي       ها صنعت

 از. گردانـد  مـي انتخاب يكي از معاني صريح واژه ـ معني ارجاعي و معني دروني ـ معطـوف    
، مـورد  هـا  سوي ديگر، تكرار واژه با تكيه بر معناي مجازي واژه نيز، بيش از ديگر معاني واژه
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ي كنايي نيـز تكـرار   ها ي منزوي در تركيبها در غزل ها همچنين واژه. توجه شاعر بوده است
اين نوع تكرارها به علت ايجاد معاني گوناگون، بيش از تكرارهاي ديگر در ساختار . شده اند

دهد كه حسين منـزوي از شـگردهاي    ميپژوهش حاضر نشان . گردند مييي متن دخيل معنا
ايـن تكـرار   . مختلف تكرار واژه، براي تشخص بخشيدن به زبان غزل خود بهره بـرده اسـت  

او بـا  . آگاهانه باعث افزايش موسيقي كالم و القاي معني مورد نظرش به خواننده شده اسـت 
  .پيوندي ناگسستني ميان الفاظ و معاني ايجاد نمايد بهره مندي از اين شگرد توانسته

  :اشكال مختلف تكرار واژه در غزليات منزوي
  جناس تام: همگوني كامل .1: تكرار در سطح واژه

  )به استثناء جناس تام(قافيه و انواع جناس : همگوني ناقص .2
  همگوني كامل. 1: تكرار در سطح گروه

  همگوني ناقص .2
  همگوني كامل .1: تكرار در سطح جمله

  همگوني ناقص .2
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