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و چگونگي كاركرد عوامل انسجام در شعرمباني زيبايي  شناسي

و» كتيبه«با بررسي  از سهراب سپهري» خوابي در هياهو«اخوان ثالث

∗مريم درپر

 دانشگاه كوثر بجنورد

 چكيده
ميمسأله شناسي بر چگونگي پردازد، تأثير مباني زيبايياي كه پژوهش حاضر بدان

و حسـن، كاركرد عوامل انسجام در شعر است؛  در الگوي انسجام متنـي هاليـدي

عوحذي،ارجاع، جايگزين و انسجام واژگـانيويامل ربطف، ابزارهـاي انسـجام

در. استشده دريافت پيام از متن برشمرده هـا پژوهش حاضر، اين پرسـش حال

و كاركرد ادبي زبان چه عواملي مي و مطرح است كه در شعر تواند سبب انسـجام

مييافت پيام در و در شعرهايي كه فاقد انسجام به نظر آيند، دريافت پيام از شود؟

مي متن چگونه صورت مي پردازيم كه مبـاني گيرد؟ همچنين به اين پرسش اساسي

چزيبايي در شعر دارند؟ به منظور پاسخ انسجامه تأثيري بر كاركرد عوامل شناسي

و» كتيبه هاي فوق، شعربه پرسش از سـهراب» خوابي در هيـاهو«از اخوان ثالث

است؛ كاركرد قوي سپهري از نظر كاركرد عوامل انسجام مورد بررسي قرار گرفته

آن» كتيبه«عوامل انسجام در  درو ضعف يا فقدان نشان داده»ي در هياهوخواب«ها

و كه شده كه شناسي كالسيكاصول زيباييبا شعر اخواناين نتيجه به دست آمده

ازراهنر و اعتدال،هماهنگي عبارت همميتناسب در پرتو ايـنو سو استداند،

و سـپهريي»خـوابي در هيـاهو«نگرش به انسجامي نيرومند دست يافته اما شعر 

اصـول بـا»آوار آفتـاب«و»ها زندگي خواب«هاي موعهاشعاري مانند آن در مج

و زيبايي از ايـن رو در ظـاهر جهـت اسـت؛ هـم هنر سوررئاليستي شناسي مدرن

ومجموعه و،داراي گسستگي اي از ناسازها اسـت امـا فضاهاي خالي پراكندگي

 
و ادبيات فارسيادكتر∗  dorpar90@gmail.comي زبان

10/12/92:تاريخ پذيرش مقاله2/2/92:تاريخ دريافت مقاله
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وسرانجام به نوعي وحدت مي اسـت، اين وحـدت آمدنموجب پديدچهآن رسد

و فلسفهدستگاه  آن است عميقييفكري شاعر در.جريـان دارد كه شعر در بستر

و كاركرد ادبي زباناين مقاله نشان داديم كه آن در شعر و چـه عالوه بر هاليـدي

بربهحسن  و عنصر روايت،، اندشمردهعنوان عوامل انسجام متن انسجام موسيقايي

اسـت كـه تـأثير هـدف پـژوهش ايـن. كـاركرد ويـژه دارنـد انسجام تصويري

و شناسي كالسيك زيبايي و زيبايي، را بر چگونگي هنر سوررئاليستي شناسي مدرن

.كاركرد عوامل انسجام در شعر نشان دهد

.كتيبه، خوابي در هياهو انسجام،شناسي، زيبايي مباني شعر،:ي كليديهاواژه

 مقدمه.1
ميمسأله شناسـي بـر چگـونگي زيبـايي پردازد، تـأثير مبـاني اي كه پژوهش حاضر بدان

و » كتيبه«كاركرد عوامل انسجام در شعر است؛  »خوابي در هيـاهو«از مهدي اخوان ثالث
سـهراب سـپهري را برگزيـديم تـا بـه صـورت تقـابلي تـأثير مبـاني»آوار آفتـاب«از مجموعة

در زيبايي و سوررئاليستي را بر چگونگي كاركرد عوامل انسجام و مدرن شـعر شناسي كالسيك،

و حسن،.نشان دهيم عوحـذي،ارجاع، جايگزيندر الگوي انسجام متني هاليدي امـل ف،
و دريافت پيام از متن برشمرده انسجام واژگانيويربط بـر. استشده ابزارهاي انسجام

و حسن در زبان فارسي پژوهش و حتـي1هايي انجام شـده مبناي الگوي انسجام هليدي
هاي مـذكور را مبنـاي، بررسي مؤلفهاندشعر فارسي پرداخته گراني كه به بررسيپژوهش

ميكار خود قرار داده و اند اما به نظر رسد كه در شـعر عـالوه بـر عـواملي كـه هاليـدي
و انسـجام حسن برشمرده اند، عوامل ديگري از جمله عنصر روايت، انسجام موسـيقايي

و موجبات دريافت بهتر پيام مت ميتصويري كاركرد داشته . آورندن ادبي را فراهم
ميدر پژوهش حاضر، به پاسخ اين پرسش و كـاركرد ادبـي ها پردازيم كه در شـعر

درزبان چه عواملي مي و شـود؟ در شـعرهايي كـه فاقـد يافت پيـام تواند سبب انسجام
ميانسجام به نظر مي و بـه ايـن پرسـش آيند، دريافت پيام از متن چگونه صورت گيرد؟

در انسجامشناسي چه تأثيري بر كاركرد عوامل خواهيم پرداخت كه مباني زيبايياساسي 
و زيبايي شناسي كالسيكبا اين هدف كه تأثير شعر دارند؟ و، هنر زيبايي شناسي مدرن

.را بر چگونگي كاركرد عوامل انسجام در شعر نشان دهيم سوررئاليستي
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و حسن در،)Cohesion( انسجام)1976( بنا بر تعريف هاليدي  به روابط معنايي كه
دو. كندمتن وجود دارد اشاره مي انسجام:نداهگروه كلي تقسيم نمود ايشان انسجام را به

و انسجام واژگاني و عناصـر دسـتوريدر. دستوري انسجام دستوري سـاخت جمـالت
ر متند مانند جايگزين كردن ضمير به جاي اسمي كه قبالً،گرددميباعث انسجام متون 

.ذكر شده باشد
و عوامل به وجود آورندهطور كلي، به در زبان انگليسي به پنج گروهراي انسجامابزارها

 حـذف،)Substitution( جـايگزيني،) Reference( ارجـاع: اند كه عبارتنـد از تقسيم كرده
)Ellipsis(عوامل ربطي ،)Conjunctives(و انسجام واژگاني)lexical cohesion(.بـيندر

و حـذف ابزارهـاي دسـتوري هسـتند  انسـجامدرو عوامل مذكور ارجـاع، جـايگزيني
و. ها كاركرد انسجامي دارندواژگاني خود واژه عوامل ربطي هم بـه دو گـروه دسـتوري

و هم به كمك واژگـان بـه انسـجام مـتننق دارواژگاني تعلّ د؛ يعني هم از طريق دستور
ي ايـن عوامـل بـه مـتن يكپـارچگي معتقدند كـه مجموعـه شناسان زبان.كمك مي كند

و مي ميرا متنزا دريافت پيام دهد و يول،( سازدممكن ير مقالهد). 191: 1989برون
،»انسـجام واژگـاني«دسـته كلـي چهـار بـه در زبـان شـعر را عوامـل انسـجام حاضر،

واخواهيم كرد؛ تقسيم» تصويري«و»دستوري«،»موسيقايي« بـه انـواع را ژگـاني انسجام
و مترادف«،»باهمايي واژگان« در سـه را انسجام دسـتوري نموده، تقسيم»واژگان متضاد

وم»عوامل ربطي«و» جايگزيني«،»ارجاع« گروه »روايـت«عنصر ورد بررسي قرار داده
. بررسي خواهيم نمودآفرين در شعر معاصر به عنوان يك عامل انسجامنيز را

و حسينغالم(» تكرار آوايي در انسجام واژگاني شعر عروضي فارسي نقش«ي مقاله زاده
پژوهشي است مرتبط با تحقيق حاضر كـه نويسـندگان عـاملي بـه نـام) 1389نوروزي، 

.اندرا به عوامل انسجامي هاليدي وحسن افزوده» توازن نحوي«

 بررسي عوامل انسجام در شعر كتيبه.2

است؛ اين» از اين اوستا«ةاز مجموع اخوان ثالث يكي از مشهورترين شعرهاي»كتيبه«
و به تبع آن يـأس شعر را  و تجسم جبر سنگين بشري شكوهمندترين سرودة اخوان در تبيين

به شمار آورد و اجتماعي عوامـل انسـجام را در ايـن شـعر)57: 1379روزبـه،(اندهفلسفي
هاي دوران معاصر از آن يـاد شـده شمار ارزشمندترين سرودهكه دركنيم؛ شعري بررسي مي

و قنبـري عبـدالملكي، حسن(است  كـه اشـاره كـرديم، عوامـل چنـان).1391:88زاده ميرعلي
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و تصـويري مـورد بررسـي قـرار انسجام را در چهار گروه واژگاني، موسيقايي، دستوري
و عنصر روايت را نيز به ؤثر در انسـجام شـعر مطـرح عنـوان يـك عامـل مـ خواهيم داد

.خواهيم كرد

 انسجام واژگاني.2.1

و مـرتبط انسجام واژگاني را حضور واژه: اندي انسجام واژگاني گفتهدرباره هـاي مشـابه
مي. آوردبه وجود مي و يا نوشته اين امر را تأمين به عنوان مثـال. كندموضوع هر گفته

مياي كه دربارهگوينده هـواي گـرم، هـوا،ر به ناچـار از كلمـاتي نظيـ زندي هوا حرف
و هواي سرد، درجه، رطوبت، ابري، نيمه صـرف. اسـتفاده خواهـدكرد ...ابـري، آفتـابي

ها در متن، انسـجامي بـه وجـود مـي آورد كـه مخاطـب را در فضـاي حضور اين واژه
مياطّ )24:1377 جو، صلح( دهدالعاتي خاصي قرار

دوانسجام واژگاني را و دربـاره دسـته» هماينـدي«و» تكرار«نوع به ي بنـدي كـرده
دتكرار يك واژه كه صورت: اندتكرار گفته يك گيرد،ميبررهاي تصريفي آن را نيز خود

اس. گرددنشانه محسوب مي و بيانگرتاين نشانه بر اساس نوع واژه ممكن احساسـات
ا 1978 ريفـاتر،(.عواطف نويسنده يا شـاعر باشـد  در تعريـف) 1373غيـاثي،زبـه نقـل

ترين معناي خود، همايندي در ساده«:گفته شده) نشيني واژگانيهم/با همايي(همايندي 
)11: 1384،جهانگيري(».است يكديگرر كنا قرار گرفتن دو يا چند واژه يا گروه در

و-بنـدي فـوق انـدكي متفـاوت بـا دسـته-انسجام واژگـاني را  در دو سـطح معنـايي
 هـايه، واژگـان همـايي واژ در سـطح معنـايي بحـث بـا خواهيم كرد؛ موسيقايي بررسي

و را مترادف و تكرار را جزو انسجام موسيقايي به حساب آوردهطرح كردممتضاد . ايمه

ها باهمايي واژه.2.1.1

وواژگاني كه از نظر معنايي يكديگر را فراخواني مي بالغت سنتي مـا از آن بـهدر كنند
جـدول.رك( نمود ويژه يافته است»كتيبه«ظير ياد شده در شعر النّعنوان صنعت مراعات

پي1شماره  دشبكه.)هانوشتدر  النظيرهـا را در ايـن شـعر اي از مراعـات تنيـده هـمري
رابه. استي در انسجام بافت شعرتوان ديد كه خود عامل مهم مي عنوان نمونه بنـد اول
.كنيممي اين ديدگاه بررسي از

و• (سنگتخته كتيبه )1مصرع+ عنوان شعر:
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و• وتخته فتاده (كوه سنگ، تخته سنگ )1مصرع:
و• و كوه و نشسته، فتاده (انبوه نشسته، كوه )2مصرع+1مصرع:
و• و نشسته (پيوسته خسته، با يكديگر )2مصرع:

و• (پاو زنجير، زنجير پيوسته )5مصرع+4مصرع:
و• )6مصرع+5مصرع(:كشيدنو زنجير زنجير، دل
و• و دلخواه، كشيدن و كشيدن، دل ( دلخواه دل )6مصرع:
و كشيدن• (خزيدن )7مصرع+6مصرع:

 واژگان متضاد.2.1.2

كـه ايـن آفرين به حساب آورد به دليلتوان از جمله عوامل انسجامواژگان متضاد را مي
و.ضد خود را در ذهن تداعي مي كنند اي متضاد بسته بـه فاصـله يا دو تركيب دو واژه

وقتـي. توانند داشته باشندكه در متن از يكديگر دارند قدرت انسجام بخشي متفاوتي مي
ميةدو واژ ا اگـر در روند ارزش انسجامي چنداني ندارند اممتضاد در يك مصراع به كار

آنبه. تر مي شوداين ارزش بيش،ه كار روندب دو بند مختلف شعر ب ويژه هـا نـد كه ايـن
.پي درپي نباشند

:مثال دو واژه متضاد در يك مصراع
 فتاده تخته سنگ آنسوي، وز پيشينيان پيري

 ...جفت هركسطاق برو رازي نوشته است، هركس
:مختلف دو بند نمونه دو تركيب متضاد در

:3بند
 اين راز غبارآلود را مثل دعايي زير لببا لذتي بيگانهماو

 تكرار مي كرديم
:4بند

 چه سنگين بود اما سخت شيرين بود پيروزي

، هم خسته هم خوشحالتيبا آشناتر لذّ وما
و  ...شور ماالمال زشوق

 ذهـن»تيلـذّ آشـناتر« رسـد، بـا خوانـدن وقتي خواننده به پايان بند چهارم شعر مي
مي» تي بيگانهلذّ«همتوج كه فاصله اين دو تركيب متضـاد به دليل اينو شوددر بند قبلي
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و مصرعزياد است؛ حجم بيش از يكديگر ميتري از واژگان دهـد ها را به يكديگر پيوند
ميو . كندذهن مخاطب بار ديگر اين دو بند را مرور

: اين شعر دو مصرع متضاد ديگر در
شطو  بود پر مهتابجليليشب

شطو  بودعليليشب
متضـاد هسـتند كـه اولـي مفهـوم» عليـل«و» جليل«واژهدو در اين دو مصرع فقط

و و بزرگي، شكوه و عظمت را دارد دو را امـا بيماري دومي معناي ناتواني، ضعف ايـن
هـا مصـراع تمـام واژهدو در ايـن انـد؛ پيـدا كـردهيواژه در بافت شعر برجستگي خاص

بعالوه اين كه اين دو مصرع در پايان بندهاي سـوم. متضاديدو واژه تكراري است بجز
 رسـد وقتي خواننده به آخرين مصراع شعر مـي؛اندقرار گرفته-شعر بند پاياني-و ششم

شـب شـطو«درنگ به مصرع پاياني بند سوم يعني مصـرعبي» شب شط عليلي بودو«
و تمام شعر را يك بار ديگـر برمي» جليلي بود پرمهتاب .كنـد مـرور مـي ذهـندر گردد

ميبودن كه اين جمع به زنجير بسته اميدوار بودهزماني شب شط جليلي ندردكد، تالش
بريخترو عرق مي شـودو وقتي شب شط عليـل مـي بدانند سنگ را تخته ند تا راز نوشته

وو اند، خاموشكه آنان شكست را تجربه كرده بـر دسـتان خـويش لعنـت خيره مانـده
.كنند مي

 واژگان مترادف.2.1.3

هاي مترادف را از جملـه عوامـل ايجـاد انسـجام در مـتن واژه،اگرچه در تحليل گفتمان
هاي مترادف كاركرد انسجامي قـوييا در اين شعر واژهام)13: 2002كوتينگ،( دانند مي

آناين به دليل؛ ندارد و كه تعداد  بعـالوه از حـد پيونـد دو مصـراع فراتـر ها كـم اسـت
. رود نمي

 ايستاده بودپرسشوشك گروهي
و فراموشيو و خيل خستگي بود  ديگر سيل
خاموشاو همچنان'بخوان'
ما'براي ما بخوان'  كرد نگاه ميساكت خيره به
هاي مترادف اين نكته را نبايـد از نظـر دور داشـت كـه دو كاركرد انسجامي واژه در

.هم معنا نيستند واژه مترادف در متن كامالً
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 انسجام موسيقايي.2.2

ميآفريناز جمله عوامل انسجامرا ها موسيقي واژه دري كاركرد خوبي زبان شعر دانيم كه
و موسيقي قافيه قابـل بحـث اسـت موسيقي واژه. دارند .ها در دو سطح موسيقي دروني

)87-81: 1376 شفيعي كدكني،به.رك(

 موسيقي دروني.2.2.1

و نسـبت تركيبـي كلمـات در،شعر كتيبه از نظـر همـاهنگي طنـين خـاص هـر حرفـي
ميمعانيو مجاورت حرف ديگر كند بسـيار اي كه از اين مجاورت به ذهن خواننده القا

و كامالً»س«سايشي واجدر دو مصراع آغازين شعر تكرار. قوي است محسوس اسـت
و نيـز تكـرار ديگر هايدر مصرع»س« با تكرار »ش«و»ز« سايشـي هـاي واجاين بنـد

و نشستن را به خواننده القا مي كند و سكوت در. حس سكون اين حس با فضـايي كـه
به« آن ايـن بنـد بـاايتمام اجز. تناسب دارد اند كامالًنشسته»زنجير بسته خسته انبوهي

و تكراتركيب ة بـا كلمـ شعر بند دومسپس.است هاي موسيقايي به هم پيوند خوردهرها
مي»ندانستيم« واشود آغاز و بـه ايـن ترتيـب بنـد دوم از نظـر اسـت»س«ج كه داراي

و واج»ندانسـتيم« بـه اي بـودن مصـرع، يك كلمـه. خوردموسيقايي با بند اول پيوند مي
.ي داده استبرجستگي خاص»س«

موسـيقايي كـل عامـل پيونـد»ش«و»ز«،»س« هـاي تكرار واجمختلف، بندهاي در
ي برخوردارنـد،رتها از انسجام موسيقايي غنيبرخي از مصرعودنآيميشعر به حساب 
:هامانند اين مصرع

وخستگيخيلوسيل ديگرو  فراموشي بود
(اوفتاده بودسوآنتخته سنگو )2بند.
)3بند(جليلي بود پر مهتابشطشبو
)6بند(عليلي بودشطشبو

)2بند(بارچندينمي گفتچنين
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اي قـوي توان دريافت كه انسـجام موسـيقايي آن بـه انـدازه با خواندن شعر كتيبه مي
و يا مصـراع از بافـت كـالم بـه منظـور  توضـيح دادن است كه با خارج كردن هر كلمه

. ندارد،كندقدرت موسيقايي آن، ديگر قدرتي را كه در متن القا مي

 تكرار-

.به عنوان عامل ايجاد انسجام در فرم شعر كاركردي قـوي دارد نيز» تكرار«در شعر كتيبه
و تكرار جمله و واژهشـود؛مي ديدهتكرار به دو صورت تكرار واژه هـاي تختـه سـنگ

ويـژه بـه.انـد اي تكرار شده كـه بـه تصـوير كـانوني شـعر تبـديل شـده زنجير به اندازه
.ت آن تأكيد داردينيز بر اهم»كتيبه«يعنيسنگ كه عنوان شعر تخته

:تكرار واژه

كس طاق،هر كس  جفتهر
در چون موجي كه بگريزد  مي خفتخامشيز خود

خاموشيحتي در نگه مان نيزو

 از مهتاب مي باريدلعنت شبي كه
 كردلعنت...........................

و ناالن گفتگوش بايد رفتش را
 مان را چشممانگوشبيش بادالعنت .....

.بايد رفترا نيز

:تكرار واژه به صورت رديف

ميجايگاه رديف را تكرار واژه،يگاه :دهدبه خود اختصاص
)1بند(زنجيرتا،زنجيربا

:تكرار جمله يا بخشي از جمله

 بايد رفت
ديگر بار...سه...دو...هال ،يك

، ديگر بار ، سه ، دو ، يك هال
شب شط جليلي بودو
شب شط عليلي بودو
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...ده تخته سنگ آنسو فتا
تخته سنگ آنسو اوفتاده بودو

 قافيه موسيقي.2.2.2

و كـه چنـان اسـته بـوده همـواره مـورد توجـ، استحكام فرم شعر تأثير قافيه بر انسجام
و بست شعر مي داند نيما يوشـيجو.)1970ماياكوفسكي،( مايوكوفسكي قافيه را چفت

بي:گويدمي بيشعر در شعر نو قافيه عـالوه.)135: 1342نيما،( استخوان استقافيه آدم
در» كتيبـه«در. دهـد ها، بندهاي شعر را نيز به يكديگر پيونـد مـي بر پيوند مصرع قافيـه

و پيوند بندهاي مختلف شـعريهاپيوند مصرع بـا يكـديگر كـاركرد انسـجامي يك بند
.خوبي دارد

 بندي درون نمود قافيه در انسجام

 بودكوهيانگار تر،فتاده تخته سنگ آن سوي
انبوهيخستهو ما اين سو نشسته،
و و جوان و مرد پير زن

 ليك از پاي همه با يكديگر پيوسته،
يرزنجو با

*** 
و و خيل خستگي بود فراموشيو ديگر سيل

خاموشيمان نيزو حتي در نگه
*** 

مي باريد شبي كه لعنت از مهتاب
.خاريدميوو پاهامان ورم مي كرد

*** 
داندكسي راز مرا

بگرداندبه آنرويم اينرو كه از
*** 
همو ما با آشناتر لذتي، خوشحال هم خسته
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و شور ماالمالز شوق

:هابند بيننمود قافيه در انسجام

)3پايان بند.(بود پر مهتابجليليوشب شط
)6پايان بند.(بودعليليوشب شط

البته بايد توجه داشت كه با وجود تأثير بسزاي قافبه در انسجام شعر، نبـود قافيـه
و اشعاري كه فاقد قافيه هستند لزوماً فاقد انسـجام   به معناي فقدان انسجام آن نيست

.نخواهند بود

 نسجام دستوريا.2.3

و عوامـل ربطـي تقسـيم كـرد انسجام دستوري را مي .توان به انواع ارجـاع، جـايگزيني،
و معنـاي آن از ارجاع، عنصري است كه با اشاره به عنصري ديگـر قابـل تفسـير اسـت

ــه. گــرددطريــق كشــف مرجــع آن مشــخص مــي  يمتنــي درونارجــاع داراي دو گون
)Endophoric(متنيو برون )Exophoric(است .

 متنيارجاع برون.2.3.1

 اين جا نشسته خسته انبوهي ماو
هـايي نظيـر اگر چه شاعر جانشين.در بيرون از متن است»ما«مرجع ضمير شخصي

و«،»خسته انبوه« و مرد و زن چنـان ايـن آورد امـا هـممي»ما« را براي ضمير»پير جوان
كهسؤال براي خواننده  چه كساني هستند ويا مي تواننـد باشـند؟ ممكـن»ما« باقي است

درمردمرا»ما« مرجع ضميراي است خواننده ميزمان شاعري بداند كه و زندگي  كردنـد
و مكـان را ولي خواننده. خود شاعر يكي از آنان بوده است ي ديگر ممكن اسـت زمـان

و و مكاني زمانبداند كه در همهي كساني را همه»ما« محدود به دوره شاعر نكند ها ها
و زنجيرند گرفتار اوو بند و مخاطب گرچـها.ي آنـان باشـند از جملـهد نـ توانميشاعر

ا ارجـاع امـ) 1384 جهـانگيري،( اندبخشي دانستهمتني را فافد نقش انسجامانسجام برون
.شودميآن)Cultural context( متني سبب پيوند متن با بافت فرهنگيبرون
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 متني درون ارجاع.2.3.2

متني است كه در اين شعر از عوامـل ارجاع ضمير به ماقبلش يكي از موارد ارجاع درون
بهآيدايجاد انسجام به حساب مي تـرين بنـد شـعر بند پنجم كـه طـوالنيدرعنوان مثال؛

و دو مصراع دارد و بيست و شـده هفت بار به مصرع اول برگردانده»ش« ضمير، است
.خوبي دارد كرد انسجاميكار

 سبكتر بودشكه زنجيريكي از ما
و  ...باال رفت به جهد ما درودي گفت

 را با زبان تر كردشلب
.مردشپنداري زبان خيره ماند، دوباره خواند،

 ...را ربوده بود ناپيداي دوريشنگاه
.افتادكه پنداري كه ميشفرود آمد،گرفتيم

شنشانديم
وشمكيد آب دهان :گفت آرام را

 جايگزيني.2.3.3

جايگزيني عبارت است از قرار دادن عنصري در جمله به جاي عنصري ديگر، به طوري
و زيبايي متن شود ،( كه باعث كوتاهي -الـف جايگزيني در سـه سـطح.)1379طالقاني

 جايگزيني.پذيردصورت مي)Clausal( بند-ج)verbal( فعلي-ب) Nominal( اسمي
هايي چون انگليسي از بسامد كاربردي بـااليي برخـوردار در زبان فارسي بر خالف زبان

زبـان فارسـي را فاقـد ايـن نـوع) 1988(نيست، تا جايي كه برخي چـون نورمحمـدي 
ا در كتيبه، بند اول شعر كـه هفـت مصـرع دارد، سـه مصـرع آن از ام. اندانسجام دانسته

.ر پيوند خورده استطريق جايگزيني به يكديگ
خسته انبوهي اين سو نشسته،ماو

و پير و جوان و مرد زن
 ليك از پاي با يكدگر پيوسته،همه

و با زنجير
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و»ما«جانشين كلمه»خسته انبوه« و پيـر« شده است و جـوان و مـرد جانشـين»زن
و»خسته انبوه« و«جانشين»همه«شده و مرد و پير زن با خواندن ذهن خواننده.»جوان

و تركيبهريك از اين واژه آنها به قبل برميها و بين ميگردد .كندها پيوند برقرار

 عوامل ربطي.2.3.4

 افزايشـي-1:عوامل ربطي را به هفت دسته تقسيم كرده است)1372:269( يارمحمدي
)additive(هم: مانند ازنيز، و چنين، گذشته زيرا،: مانند) Causative( علّي-2غيره اين

و اينبراي ) Temporal( زمـاني-3غيـره كه، لذا، پس، در نتيجه، چون، از آن جايي كـه
ــد ــره: مانن و غي ــه ــا، پــس از، در حــالي ك ــل از، ت ــه، ســپس، قب ــي ك  نقيضــي-4وقت

)adversative (و غيـره ولي، اما، به جاي آن كه، بـا ايـن حـال، بـااين: مانند -5وجـود
در: ماننـــد)conditional( شـــرطي و غيـــره صـــورتياگـــر، مگـــراين كـــه، -6كـــه
به: مانند)Specifying(تخصيصي و غيـره معنيويژه، بدينيعني، به عبارت ديگر، -7كـه

و غيرهحتي، اگرچه، علي: مانند) Concessive( امتيازي .رغم، هر چند
بسـيار در شعر كتيبه كـاركرد انسـجامي»و« حرف پيوند مذكور از ميان عوامل ربطي

و يك بار به كار رفته.خوبي دارد از اين حرف سي برجستگيبا اين ميان بيست بار كه
ده يك بار. است آمده آغاز مصراعدر خاص و به تنهايي به عنوان يك مصـراع مسـتقل

و جملهبار به عنوان پيوند ميان واژه .استها به كار رفتهها

 انسجام تصويري.2.4

وهر ها با هم پيوند دروني دارند،ردر اين شعر تصوي مابعـد تصـوير بـا تصـوير ماقبـل
كل تصاوير شعر بـر مبنـاي يـك وحـدت درونـي حركـتو خودش ارتباط قوي دارد

شي. كنند مي ء عمده به تصوير كشيده شده اسـت كـه هـر دو، در بنـد اول آن آمـده دو
از»جمعـي خسـته«در كنار اين دو شـيء» زنجير«و» سنگتخته« است؛ در فضـايي پـر

و خستگي در خوف و. است آمدهبه تصوير جمـع«همين دو شـيء بـا فضـاي مـذكور
. اندشش بار ديگر به تصوير درآمدهشعر هاي بعدي در بند» خسته

و احساس واحد به همه مييك انديشه و همه را بـه هـمي اين تصويرها رنگ دهد
دربي تالشينديشها«و»حس بيهودگي«؛كندمرتبط مي و جبـر برابر فايده جبر هسـتي

بجز عامـل عـاطفي مـذكور،. استارتباط بين تصاوير را ايجاد كرده»هاي اجتماعينظام
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آن» انسـجام دسـتوري«و» انسجام واژگاني«آفريني كه با عنوان عوامل انسجام هـا يـاد از
بـ. كرديم نيز در پديد آوردن انسجام تصويري اين شعر بسيار مؤثرند ين ايـن عوامـل از

باهمـايي«كه نقش ضمن اين. ترين نقش را در ايجاد انسجام تصويري داردبيش» تكرار«
و نقـش»واژگان و متـرادف«نيز برجسته اسـت ،»موسـيقي درونـي«،»واژگـان متضـاد

دا«،»قافيه« .نيز غير قابل انكار است» عوامل ربطي«و» جايگزيني«،»متنيونررجاع
فـرميآنچه دربـاره.ايجاد فرم ارگانيگ شعر نقش اساسي داردانسجام تصويري در

منتقـد معـروف انگليسـيو كـالريج،)2/65: 1373ولك،(، ويلهلم شلگلرارگانيك شع
مي. توان ديدمي»كتيبه«اند در گفته يكـديگر در يك شعر بايد اجزاء متفقاً«: گويدكالريج

.)173: 1366ديچز،(»را تأييد كنند

و انسجام شعر.2.5  عنصر روايت
ي نقطـه. اسـت عنصر روايت از ديگر عواملي است كه سبب انسجام در شعر كتيبه شده

و اشخاص روايت است ميسپس حادثه. آغاز شعر توصيف مكان دهـد؛ جمـع اي روي
ميخسته، آوايي از جايي كه نمي و ايـن آوا خبـر از رازي نوشـته دانند كجاست، شنوند

و تالش وامي. دهدميبرتخته سنگ  دارد؛ اما سرانجام تـالش آنـان ندا آنان را به حركت
ميبي» راز«براي خواندن  سـنگ را زنجيربسـته تختـه دوبار اين جمع خستة بـه. ماندثمر

هربرمي مي گردانند اما رو«بينند كه نوشته همان است؛ بار كسي راز مرا داند كـه از ايـن
.»به آن رويم بگرداند

و اگر بنـدها را جابـه هريك جـا از بندهاي شعر توصيف يك بخش از روايت است
و اشـخاص: بنـد اول. ريـزد كنيم نظم منطقي روايت به هم مـي  توصـيف فضـا، مكـان

ميندايي كه خبر از وجود راز نوشته شده بر تخته: روايت، بند دوم : دهد، بند سومسنگ
و ديدن اين جمله و تالش براي خواندن راز كه«سنگ برتختهحركت كسي راز مرا داند

و: تالش دوباره، بنـد پـنجم:، بند چهارم»از اين رو به آن رويم بگرداند بـاالرفتن يكـي
بند» كسي راز مرا داند كه ازاين رو به آن رويم بگرداند«ي تكراري خواندن همان جمله

و شب روشن: ششم و نگاه كردن به مهتاب .نشستن
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 كتيبه در شعر شبكه ارتباطي.2.6

آني مجموعه عوامل و تصـويري، كه از ها ياد كرديم يعنـي انسـجام واژگـاني، دسـتوري
و انسجامي بسيار قوي در سبب درهم يـك از طوري كه هيچبه است شده» كتيبه«تنيدگي

را. جا كردتوان جابهها يا بندهاي شعر را نميمصرع و شبكه ارتباطي محكم اين انسجام
مي در نمودار و انسجام آن است نشان بـراي.دهـيم زير با خطوطي كه گوياي پيوستگي

:اين منظور بند اول شعر كتيبه به عنوان نمونه انتخاب شده است
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2»هوخوابي در هيا« كاركرد عوامل انسجام در شعر.3

در. اسـت شـده سهراب سپهري برگزيده» آوار آفتاب«ي شعر خوابي در هياهو از مجموعه
و الالييگ«هايي مانند واژهاين شعر و نفرين«،»هواره و دشمنش«،»ترس و«،»بيخون خنجر
و ترس«» دشمن و دشمن«،»تهي مي» ترس ار» باهمايي واژگـان«توان بحث وجود دارد كه

» تكـرار« نيـز» نفرين«و» ترس«،»آبي بلند«ها نظير برخي از واژه. ها مطرح كردآنيبارهدر
ميبهبا وجود اين. اندشده را جـا كـرد بـه را جـا بندهاي شـعر توان راحتي و پيـام ديگـري

در. دريافت نمود ازدل«دارد، ابتـدا» هشت كتاب«با ترتيبي كه دو بند اصلي شعر آزردگـي
و گرفتار شدن در اين تپش كور مي» هستي يافتن و دريافت و سپس احسـاس شـعف شود

ي با ترتيب مذكور شادي نتيجـه.زندگي قابل دريافت استشادي ناشي از رها شدن از بند 
تـوان ايـن جا كردن دو بند اصـلي شـعر مـي كه با جابهاست، درحالي» رها شدن از زندگي«

و پا به عرصه«ي دريافت را داشت كه شادي در نتيجه حاصل»ي زندگي نهادنهستي يافتن
3.شودمي

و شعر را به صـورت هاي مختلف را با توان مصرعحتي مي2 هـاي يكديگر تركيب
.گوناگون بازنويسي كرد

:هانمونه تركيب مصرع
نيتهي باال مي .امزار آمدهترساند، ترسان از سايه خويش به

 دچار بودن گشتم،
!نفرين. نفرين به زيست.و شبيخوني بود

...................................................................
ميبنا بر بازنويس توان گفت بـا وجـود برخـي عوامـل انسـجام، شـعر در محـور هاي باال

و فرم محكمـي اسـت؛ عـالوه بـر ايـن  و افقي فاقد انسجام كـه انسـجام واژگـاني، عمودي
و تنـاقض در فضـاي شـعر  دستوري، موسيقايي اين شعر ضعيف است، پراكندگي تصويرها

مي دو عامل مهم در عدم انسجام آن به . آيندحساب

هاپراكندگي تصوير.3.1

و هـر تصـوير» كتيبه«برخالف را،كه در آن انسجام تصويري مطرح اسـت تصـوير ديگـر
و تصـويرها پراكنـده كند، در اين شـعر تـداعيميو حمايت فراخواني در. اسـت هـا آزاد

و سنگ تصوير محوري است كـه بقيـه، تخته»كتيبه« و مـرد و پيـر،ي تصـاوير؛ زن جـوان
و گفتتوصيف حاالت آن ميها خـوابي«گيـرد امـا در وگوهايشان حول همان محور شكل

. اندآيد تصويرها مانند تصاوير يك خواب پراكندهكه از عنوان شعر نيز برميچنان» در هياهو
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و ميتراكم تصويري در شعر تزاحم ؛ شاعر براي يك مفهوم چندين گـزاره آورده شودديده
ماست و اندوه از هستي يافتن«براي مفهوم: ثال؛ )12-1( مصرع هاي دوازده گزاره،»ترس

.شودميدر شعر ديده

 تناقض در فضاي شعر.3.2

و تعارض از درو ها در تركيب تناقض. عوامل ايجاد پراكندگي در شعر استديگر تناقض
-از جمله تركيـب» من زيبادش«و» هياهوي سبز«،»دلهره شيرين«.شودفضاي شعر ديده مي

اما تناقصي كه انسجام شكن است همان تناقض در فضاي شـعر اسـت نـه اندي متناقضها
ميشاعر از طرفي از سايه. ها تناقض تركيب فرسـتد،ي خود ترسان است، به زيست نفرين

ميبودن را شبيخون مي و داند، از خداي موهوم از طـرف خواهد كـه هسـتي او را برچينـد
و نااميدي و وحشت ميترنّ،ديگر در همين فضاي ترس بيند كه درحال شكافتنم سبزي را

و نگاه زني زيبا را كه چون خوابي گوار .است است

و انسجام شعر.3.3  عنصر روايت

در هسـت،» كتيبه«كه در شعري روايي است اما انسجامي»كتيبه«همانند»خوابي در هياهو«
از.شودديده نمي اين شعر اين روايت از دو بخش تشكيل شده؛ بخـش نخسـت نارضـايتي

و شـعفي اسـت كـه در نتيجـه رهاشـدن از زنـدگي  و بخش دوم شادي هستي يافتن است
مياما چنان. شودحاصل مي بـه دليـل. جـا كـرد تـوان جابـه كه گذشت دو بخش روايت را

و تراكم تصويرها و شـكل،و فضـاهاي تناقض در فضـاي شـعر،و پراكندگي فاقـد تـداوم
در بخش نخسـت-روايت در كنار ديگر عوامل.روايت نتوانسته به انسجام شعر كمك كند

و چنـان-ها پرداختيممقاله به آن كـه گذشـت در در پديد آوردن انسجام شعر كـاركرد دارد
» تصـويري«و» موسـيقايي«،»دستوري«،»واژگاني«توان انسجام نمي» خوابي در هياهو«شعر 

. شد، سراغ گرفتنشان داده» كتيبه«ي ارتباطي قوي كه در با آن شبكه را

 دريافت پيام از دو شعر مذكور.4

درا در»كتيبه« گر اخوان با زبان شـعر منسـجمش، كـه خـود آن انسـجام نـوعي گرفتـاري
و نظام و بند است، آزادي بشر از جبر هستي را هاي پر قيد بيـان يا جبر نظام هاي اجتماعي
درمي و هـم بـه كند، سپهري همان مفهوم آزادي را نظام آزاد شعري هم خود تجربه كـرده
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و. كندخواننده منتقل مي ي پيونـدي در دستگاه فكري شـاعر رشـته همين ايدئولوژي پنهان

مي شعر واز؛ آوردپديد وي سـخن او بـا درون پراكنـدگي برونـه ايـن رو گسسـتگي مايـه
ودر.همـاهنگي دارد دريافـت اسـت، از شعر قابـل محتوايي كه  پـس ايـن نظـام شكسـته

ميگسسته و. توان ديدي شعر سپهري نگرش او را نسبت به جهان سپهري نگاه پر تشويش
و هـا، فضـاهاي خـالي بـين گـزاره مضطرب انسان امروز را به هستي در همين تنـاقض  هـا

و بـات را بـه گونـه او كلمـا. اسـتي شعرش منعكس كـرده هاي پراكندهتصوير اي چيـده
و شكاف هايي در فضاي شعر پديـد آورده كـه خواننـده را بـا تصويرها به نوعي بازي كرده

آن. هاي عظيمي رو به رو مي كنددرنگ ميبراساس  انسـجام،توان گفتچه تاكنون گذشت
ك شعر اخوان اصول زيبايي آن پيوند دارد؛ مباني زيبايي شناسيبا شعر در السـيك را شناسي

و كه هنر در آن عبارت است از و اعتدال پذيرفته و تناسب در پرتو ايـن نگـرش هماهنگي
ـ  و دروني آن به انسجامي نيرومند دسـت يافتـه ام ي»خـوابي در هيـاهو«ا شـعر فرم بيروني

از اصول زيبـايي شناسـي»آوار آفتاب«و»زندگي خوابها«درو اشعاري از اين قبيل سپهري

و وز ايـن رو در ظـاهر مجموعـها4كنـد هنر سوررئاليستي پيروي مـي مدرن اي از ناسـازها

ونامتجانس و ها و پراكندگي .است فضاهاي خالي داراي گسستگي

 گيرينتيجه.5

و تحليل ميتجزيه و كـاركرد ادبـي دهد كـه هاي انجام شده در اين پژوهش نشان در شـعر
آن زبان و حسن چه عالوه بر بربههاليدي عنصـر، انـد شـمرده عنـوان عوامـل انسـجام مـتن

و انسجام تصويريروايت،  و همچنـين. كاركرد ويـژه دارنـد انسجام موسيقايي بـا تجزيـه
و» كتيبه«تحليل شعر  از سهراب سپهري اين نتيجه به دسـت» خوابي در هياهو«اخوان ثالث

د به مباني زيبايي شناسيمسئله انسجام آمده كه  شـعر اخـوان اصـولدر ارد؛شـعر بسـتگي
و اعتـدال، همـاهنگي زيبايي شناسي كالسيك كه هنر در آن عبارت است از نمـود تناسـب

و بدين ترتيب در پيدا كرده » خـوابي در هيـاهو«شـعر به انسجامي نيرومند دست يافته امـا
واصول زيبايي توانسپهري مي هر از اين رو در ظـا را ديد؛ هنر سوررئاليستي شناسي مدرن
ومجموعه و اي از ناسازها و پراكندگي آن ولي.است فضاهاي خالي داراي گسستگي  جـا از

،، همـين گسسـتگي شـده كه در اين شعر نگاه پرتشويش انسان امروز بـه هسـتي مـنعكس
 هايي سرانجامشعربنابراين چنين. شعر استو فضاهاي خالي متناسب با محتوايي پراكندگ

و، شـود چه سبب ايـن وحـدت مـيآنودرسبه نوعي وحدت مي دسـتگاه فكـري شـاعر
آنيهفلسف در. جريان داردعميقي است كه شعر در بستر البته سپهري توانايي سرودن شعر
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از مسئله اينوا شته؛فرم منسجم را دا گرچه تحت تـأثير نيمـا»هازندگي خواب«را هم قبل
ميبنابراين در پژوهش. هم بعد از آن نشان داده استو هـاي منسـجم توان شعرهاي بعدي

و به نتايج قابـل سپهري را با شعرهايي كه فاقد انسجام به نظر مي تـوجهي رسد، مقايسه كرد
و دريافت پيام از شعر او دست يافت .دربارة كاركرد عوامل انسجام، مباني زيبايي شناسي

ها يادداشت

و يا زبان ارتباطي بررسي كردهبخشي از اين پژوهش.1 : از جمله اندها انسجام را در زبان معيار
و سطح متن در فارسيرابطه وصل« در) 1385حسابي،(» ها اين پژوهش به بررسي عوامل انسجام

و ارتباط مطالب در زبان«. متون درسي ابتدايي پرداخته است و همبستگي متن يا انسجام پيوستگي
ي را برايي ديگري است كه نويسنده در آن عوامل درون متنمقاله)81-73: 1378تاكي،(» فارسي

و به عامل ديگري كه برون . متني است، اشاره داردتوليد متني منسجم از نظر شنونده كافي ندانسته
و كاربرد ادبي زبان بررسي كردهبخش ديگر پژوهش ساخت«اند از قبيل ها، انسجام را در شعر

و منظومه و متني رباعيات خيام در) 1373يارمحمدي،(»ي انگليسي فيتزجرالدگفتماني نويسنده
و رباعيات خيام بخش پنجم اين مقاله به بيان تمهيدات انسجامي در منظومه ي انگليسي فيتزجرالد

) 1387شعبانلو وديگران،(» فرآيند انسجام دستوري در شعري بلند از عمعق بخاري«. استپرداخته
از است؛ نويسندگاني ديگري است كه به بررسي انسجام در شعر پرداختهمقاله در اين مقاله يكي

و«. اندقصايد بلند عمعق را از نظر انسجام دستوري بررسي كرده انسجام متني در غزليات سعدي
و ده غزل بيدل و مقايسه ده غزل سعدي و فالحي،(» بيدل دهلوي، بررسي از) 1389ياحقي نيز

و حسن الگوي انسجام نويسندگان در اين مقاله براساس.ي اين مقاالت استجمله متني هاليدي
و جانشيني( و نتيجه اين غزل) عوامل واژگاني، ارجاع، عوامل ربطي، حذف ها را بررسي كرده

و اين يكي از اند كه تعداد عوامل انسجام در غزليات سعدي به طور محسوسي بيشگرفته تر است
و فهم .پذيري غزليات سعدي نسبت به بيدل استداليل سادگي

را.2 را هياهوي سبزو انديشم،مي آبي بلند .پايين
ني ترسان از .امآمده زارسايه خويش به
.رودبه روان فرومي برگها خنجرو ترساند،مي تهي باال
ك تدشمني  ركند؟بمناز مرااو،

!ش كورپت: نفرين به زيست
!نفرين. شبيخوني بودو گشتم،نبود دچار

!موهوماي ندانم چه خدايي برچين، هستي مرا
را مرمر من،ينيزه  شكافت بس تن
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را چه سود،و .سينه دريد نتواند كه اين غم
!دلهره شيرين:نفرين به زيست

ميرا-هاي خطربيراهه يار–نيزه ام .شكنم تن
ميني.تهي حادثه مي پيچددر صداي شكست، .سايدها به هم

:ترنم سبز مي شكفد
ميبه چون خوابي گوارا، نگاه زني، .نشيندچشمانم

.فكندميپااز ترس بي سالح مرا
مي–كهن نيزه دار-من .شوم آتش
مي-دشمن زيبا-او .افشاندشبنم نوازش

.گيردمي دستم را
.گذريممي–مردم روزگاران كهندو-وما

ميهابه ني را به الاليي سبزشان،و ساييم،تن مي گهواره روان .دهيمنوسان
ماوخل آبي بلند، .مي آرايدرات

مي.3 و هياهوي سبز پايين را آبي بلند را  انديشم
 آرايدآبي بلند، خلوت ما را مي

:شكفدترنم سبز مي
.نشيندنگاه زني، چون خوابي گوارا، به چشمانم مي

.فكندترس بي سالح مرا از پا مي
مي–نيزه دار كهن-من .شوم آتش
مي- دشمن زيبا- او .افشاندشبنم نوازش

.گيرددستم را مي
.گذريممي–دو مردم روزگاران كهن- وما

ميبه ني ميها تن و به الاليي سبزشان، گهواره روان را نوسان . دهيمساييم،
و هستي يافتن«از بند باال دريافت» ملول شدن از زندگي«و در ادامه» احساس شادي از زندگي

.شودمي
.امر آمدهزاترسان از سايه خويش به ني

و خنجر برگها به روان فروميتهي باال مي .رودترساند،
 دشمني كو، تا مرا از من بركند؟

!تپش كور: نفرين به زيست
و شبيخوني بود !نفرين. دچار بودن گشتم،

!هستي مرا برچين، اي ندانم چه خدايي موهوم
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ي من، مرمر بس تن را شكافتنيزه
ن .تواند سينه دريدو چه سود، كه اين غم را

!دلهره شيرين: نفرين به زيست
مي- هاي خطريار بيراهه–نيزه ام .شكنم را تن

ميني. صداي شكست، در تهي حادثه مي پيچد  سايدها به هم
:توان نشان دادابن تفاوت دريافت را در جدول زير مي

2از بندپيام قابل دريافت1پيام قابل دريافت از بندمتن

متن شعر با ترتيبي كه دو بند
اصلي در هشت كتاب سپهري

دارد

ودل آزردگي از هستي يافتن
 گرفتار شدن در اين تپش كور

و شادي ناشي احساس شعف
 از رها شدن از بند زندگي

جايي دو بندمتن شعر با جابه
اصلي شعر در اين مقاله

ي هستي يافتنشادي در نتيجه
ي زندگي نهادنو پا به عرصه

ملول شدن از زندگي

و«:خـوانيم در تاريخ تحليلي شعر نو مـي.4 راهبـ سـپهري مدرنيسـم زبـاندر ويـژه سوررئاليسـم
-كـه بـهرا»هـا زندگي خواب« 1332در. كندهوشنگ ايراني كه تحصيل كرده اروپاست كشف مي

و شدت تحت تأثير سر انديشه شـمس(.كـرد است منتشرخروس جنگي دبير نگاه هوشنگ ايراني
)1:1370/573لنگرودي،

ها پيوست
درهمايي واژهبا1جدول  مصرع=م:كتيبه شعر ها

2بند2بند

و رويا 2م:ندا
و آوا 3م+2م: رويا

و خستگي 2م: خوف
م 2رويا وخستگي

3م: جا وكجا
و ندانستيم 3م+1م:نپرسيديم

و 3م+2م: گفتن آوا
و 4م+2م:گفتن ندا

5م: پيشينيان وپير
و پير 5م+6م: راز

و پيشينيان 5م+6م:راز

4م+2م:ندا وگفتن
و 5م: پير پيشينيان
و پير 5م+6م: راز

و پيشينيان 5م+6م: راز
8م: صدا وموج

8م: موج وخامشي
و خفتن 8م: خامشي
و گريختن 8م: موج

و گريختن 8م: خامشي
و شك 12م+11م: نگاه

12م+11م:و پرسشنگاه
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2بند2بند

و رويا 2م:ندا
و آوا 3م+2م: رويا

و خستگي 2م: خوف
م 2رويا وخستگي

3م: جا وكجا
و ندانستيم 3م+1م:نپرسيديم

3م+2م:آوا وگفتن

12م:شك وايستادن
و ايستادن  همان: پرسش
و پرسش  همان: شك

و فراموشي 13م: شك
و خستگي  همان: خيل

و 14م+13م: خاموشيخستگي
و خاموشي و خاموشي همان:فراموشي

3بند3بند

و مهتاب 1م:شب
 همان: شب ولعنت

و باريدن  همان:لعنت
و باريدن  همان:مهتاب

و ورم 2م: پا
و خاريدن  همان: ورم
و خاريدن  همان:ورم
و خاريدن  همان: پا
و زنجير 3م+2م: ورم

و زنجير  همان: خاريدن
و سنگيني 3م:زنجير

و گوش همان:لعنت

و گوش 4م:ناله
5م+4م: ناله وخستگي

5م: گوش وچشم
و خزيدن 7م: رفتن

و خواندن 9م+8م: راز
و غبارآلود 1م: راز

و دعا  همان: راز
و زيرلب 11م: دعا

و تكرار 12م+11م: دعا
13م: شب ومهتاب

 همان: شط ومهتاب

4بند4بند

4م+2م+1م:يك، دو، سه
3م: عرقريزان، عزا، دشنام، گريه

و شيرين 5م: سنگين

و پيروزي 5م:شيرين
و خوشحال 6م: لذت
7م+6م: خوشحال وشوق
7م: شوق وشور



)20پياپي(93تابستان،2يشماره،6 سال/)ادب بوستان(شعرپژوهييمجله ــــــــــــــــ 36

5بند5بند
و درود 2م:جهد
و باال  همان: جهد

و خواندن 3م: خط
و خاك  همان: پوشيده
و گل  همان: پوشيده
و ستردن  همان: گل
و ستردن  همان: خاك
و زبان 5م: لب
و تر  همان: زبان
و تر  همان: لب

و سكوت 7م: نگاه
و خيره 8م+7م: نگاه

و خيره 8م: پندار
9م: نگاه ربودن

و ناپيدا همان:نگاه
و دور  همان: نگاه
و دور  همان: ناپيدا

و خواندن 10م+9م: خروشيدن
و نگاه 11م: خيره
و نگاه  همان: ساكت
12م: زنجير وصدا

و 13م+12م: اثناييلختي
و گرفتن 14م: فرودآمدن
و افتادن  همان: گرفتن

و افتادن  همان: فرود آمدن
و نشاندن 15م: افتادن

و جهد 2م+16م: دست
و زبان 5م+16م:دست

6بند6بند

و نگاه كردن 3م+1م:نشستن
و نگاه كردن 3م: مهتاب

و روشن همان:مهتاب
و عليل 4م: شب
و شط 4م:شب
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