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 چکیده
 فارستتی،شتتعر  پیتتدایش ۀاستتت كتته از آغتتاز دور شتتعری هتتایقالب تتتریناز كهن قصتتیده

ختتود را  توصتیفاتو  متدایحاز  بستیاریاحساستات ختود قترار داده و  بیتان ۀشتاعران آن را عرصت
ختود را  ییدرخشتان شتکوفا ۀقترن ششتم دور یتانتتا پا یفارست یدۀاند. قصتقالب ستروده ایندر 

ختود  یلو ستاختار اصت یارهتابته افتول نهتاد و از معروقترن هفتت بته بعتد  ستر نهتاده و از پشت
شتاعران  یتزمعاصتر ن ۀشتد. در دور یتاختود اح یلدور شد؛ اما در دورۀ مشتروطه، بتا ستاختار اصت

 یتناز ا یتریگبهره یلدلمظتاهر مصتفا بته هتاآن یتاناند كته از مقالب شتعر ستروده یندر ا یاریبس
توجتته قتترار گرفتتته استتت. مورد پتتژوهش یتتنختتاص ختتود در ا یشتتکن بتتا ستتنت یقالتتب شتتعر

دنبال آن بته یدهامتا در قصت ؛استت یشتعر فارست یاز ستنتها یاریبست ۀدهنتد مظاهر مصفا ادامته
قتتدما مستتتحکم و بتتا  یداو ماننتتد قصتتا یدقصتتا یاستتت؛ اگرچتته برختت نبتتوده یکكالستت یستتنتها

كته  پرستش ایتن استتحتاكم استت؛  یبتر اشتعار و یتززمتان ن اییحتال نتوگریناصالبت است، با
ستترایان معاصتتر و قصتتاید او دارای چتته ستتاختار و ویژگیهتتایی استتت كتته قصتتاید او را از قصیده

بتا ستاختار  آشتنایی بترای زمینتهالگتو و  بهتترین ۀارائت باهتدفمقالته  ایندر كهن متمایز میکند.
 یمبتر آن استتفاده كتردمبتنی تحلیلهتایپتژوهش و  آمتاری هایمصتفا از روشت قصتاید محتوایو 

. یمكنتت یبررستت .و.. یعبتتد، یتتانب یرونتتی،ب یقیموستت از وجتتوه مختلتتف وی را یدۀتتتا چهتتل قصتت
 یریبتته همتتراه بستتامد بکتتارگ یو فکتتر یادبتت ی،در ستته ستتطح زبتتان ی،منظتتور اشتتعار و دینبتت
( و یایشتته)كل یتتدیتقل یتتالصتتور خ یستتۀشتتد و بتتا مقا ی(بررستتیمعنو یتتا یها )لفظتتیتتهآرا

نتتو و  یهتا یتتدهانعکتاس پد یختتاص اوستت، چگتتونگ نگترشمصتتفا كته حاصتتل یتژۀ و یالخصتور
 گردید. یبررس یو یدكهن در قصا
 عناصر و ساختار قصیده. ال،یخ صور شعر، سبک مصفا، :یدیكل كلمات
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The Analysis of  the Stylistics of the Odes Written By Mazaher 

Mosaffa 

Nasrin Sayyedzade1, Nazila farmani anooshe2 

 

Abstract 

The ode  is known as one of the oldest forms of poetry that poets have 
used  it as a field for expressing their feelings since the birth time of the 

Persian Poetry , and they have written many of their Panegyrics and 

illustrations in this format. The glorious period of the flourishing of 

Persian Idyll came to an end in the sixth century, and then from the 
beginning of the seventh century onward it declined gradually and 

deviated from its originality and main structure. However, it was revived 

together with its original structure within the Constitutionalism era. In the 
contemporary period, many poets have written poems in this format.  

This research focused on Mazaher Mosaffa (the manifestations of 

the Purity) as a main figure in this field due to the use of this form and 

style of poetry with his own venture to break the tradition. The Mazaher 

Musaffa continues many traditions of Persian poetry. But he would not 

follow the classical traditions in the Idyll. Although some of his poetic 

Odes have proven to be as strong, solid and mature as those written by the 
ancient elders, the modernity of the time mostly dominates his works. His 

question is what is the structure and characteristics of his odes and poems 

that distinguish his works from contemporary and ancient poets?  
.This article aims at providing the best model and context to get 

acquainted with the structure and content of Mosaffa's poems; we applied 

the statistical methods in research and conducted the analysis. For this 

purpose, his poems were examined in three levels: linguistic, literary and 
intellectual, along with the frequency of using arrays (verbal or 

spiritual).Finally, New and ancient phenomena were examined within his 

works. 
Keywords: Mosffa( Purity), Poetry Style, Imaginations 

Forms, Elements and Structure of the Odes. 
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 مقدمه:
استتت.  یدر شتتناخت شتتعر هرشتتاعر شتتناخت ستتبک شتتعر و یاز مباحتتث اصتتل

مطالتب  یبته چته نحتو خاصت ینتدهگو یعنتیمطلتب استت؛  یتانسبک روش مشتخص ب»

 در انتختاب لغتات، یتدبا یتانختاص ب ۀنحتو یتنكترده استت و جهتت درک ا یترادرا ا دخو

شتتعر، شناسیستتبک)«دقتتت شتتود. گوینتتده... یتتهقافعتتروض و  ،یادبتت یعصتتنا، اصتتطالحات

 فتتردیستتبک  بررستتیعملکتترد ختتود را در قلمتترو  بهتتترین شناستتیستتبک( 12: شمیستتا

و احساستتات و عواطتتف  یتتت، ذهنیتتداز مؤلتتف، عقا یقتتیكنتتد و اطالعتتات دقمیتجربتته 

عبتتارت استتت  شناستتیستتبک»دهتتد. یخواننتتدگان و پژوهشتتگران قتترار م یتتاردر اخت یو

ارزش  ی؛عناصتر زبتان یتۀپامتفتاوت ستخن بر هایو شتکل یانهتاب یرو تفست یتلاز دانش تحل

، هاو روشتتت کردهتتایرو ،هاهینظرشناستتیستتبک)«آن استتتت یتتیگراینیعلتتم در ع یتتنا

 نیتتیمهتتم در تع یاز ابزارهتتا یکتتی ،یهتتر اثتتر ادبتت یستتبک بررستتی (.97: فتتتوحی

 گتاهیجا ،یآمتار قیتدق یهتاآن اثتر استت كته بتا داده یو فکتر یادبت ،یزبان یهاشاخصه

 یستتبک نوشتتتار نیتتیواقتتع تبکننتتد. دریروشتتنتر م شیپتتازشینوشتتته را ب تیتتو اهم

 ستتبک وحبصا و روستتاخت هنتترِ رستتاختیز ۀدهندنشتتان ،یآمتتار یهتتابراستتاس داده

 (.209)طایفی و كمالخانی: « كنندۀ ویژگیهای برجستۀ نوشته استاثبات

چهتل قصتیده از قصتاید وی را مصتفا،  یدشتناخت بهتتر قصتا یمنظتور و بتراینهمبه

ستتبکی  مختلتتف یژگیهتتایو و یاز وجتتوه گونتتاگون بررستت یدقصتتاایم؛ ایتتن انتختتاب كتترده

صتتورت آمتتاری تحلیتتل نهایتتت نتتتایج آن بهو در مختلتتف ذكتتر یبتتا شتتواهد شتتعرشتتاعر 

شتاعر  یتنا شتعری یوۀشتناخت بهتتر شت یبترا یپتژوهش راهت یتناست ا یدامشده است. 

 فراهم آورد.

 پژوهش: پیشینۀ
آثتتار و اشتتعار  ها،یشتتهمظتتاهر مصتتفا، اند»در مقالتتۀ  یدونتتدیستتهراب بتترگ ب پیشتتتر

در اشتتعار دكتتتر  یلحتتن حماستت» در مقالتتۀ  یمتتاحوز یو مهتتد یفرامتترز احمتتد و «یو

و  یوهانتد؛ امتا شتشتاعر پرداخته یتنا ییوجتوه شعرسترا یبرخت یبته بررست« مظاهر مصفا

متفتتاوت  یکتتدیگرمقتتاالت بتتا  یتتندر ا شتتدهیآثتتار بررس یتتزمقالتته و ن یتتنا ینحتتوۀ بررستت

 یتزاشتعار و ن یتندر ا یوجتوه قابتل بررست یعلت گستتردگبته یتزو ن علتینهماست؛  بته

شتتاعران  دیگتتردربتتارۀ  تحقیتتقدر دورۀ معاصتتر و وجتتود  یدهمانتتدن قالتتب قصتتمغفول

س مصتتفا محستتو قصتایددربتتارۀ  تحقیقتی ختتالی جتتای سترا،قصیده غیرمشتتهورمشتهور و 

 های ستبکی و در سته ستطح زبتانی،چنین ضترورتی باعتث شتد تتا براستاس یافتته است.

تبع آن اندیشتتۀ وی نیتتز تحلیتتل برختتی از قصتتاید مصتتفا بررستتی و بتته فکتتریو  ادبتتی

 گردد.
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 زبانیـ سطح 1
ای در ستبک استت و بته سته ستطح آوایتی، لغتوی و ویژگیهای زبانی مقولتۀ گستترده

 شود:نحوی تقسیم می

 (یی)آوا موسیقایی. سطح 1ـ 1
 یتته،قافی، وزنتت یمناستتبتها دانیم بختتش موستتیقایی شتتعر مجموعتتهچنانکتته متتی

  حس شاعر مؤثر است. القایكه در است  یلفظ هاییهو آرا یفرد

 (یعروض)وزن یرونیب یقیموس. 1ـ1ـ1
استتت و در عتترف متتردم  یتتزانگ یتتالمتتوزون و خ یكالمتت یشتتعر در ادب فارستت

 ۀجنبتت ینبتتارزتر یقتتتحقدر (.113 یتتار:ماهعتتروض فارستتی، )یمتتوزون و مقف یكالمتت

 هتتایزمان از یعروضتت وزناستتت.  یرونتتیب یقیهمتتان موستت یتتاشتتعر، عتتروض  یقیاییموستت

 شتتده،یمتت جتتدا نثتتر از آن آهنتتگ بتتا همتتواره شتتعر و استتت بتتوده توجتتهمورد گذشتتته

حتتال شتتاعران وقتتتی اشتتعار زیبتتای ختتود را متتی ستترایند در»گویتتد: یم افالطتتون

 پتتنج صتتناعی،«)كنتتد...ختتودی هستتتند آهنتتگ و وزن ایشتتان را مفتتتون و مستتحور میبی

انتتد وزن و قافیتته (. در تعریفتتی كتته علمتتای استتالمی از شتتعر كرده106: افالطتتون رستتاله

قافیتتت را ستتخن بی»رازی در المعجتتم گویتتد: قیساند. شتتمسرا متتالزم یکتتدیگر دانستتته

 (.147: العجم اشعار رییمعا یف عجمالم)رازی، « شعر نشمرند اگر چه موزون افتد

شتتود و یخوانتتده م یاستتت كتته وزن عروضتت یتتزیهمتتان چ یرونتتیب یقیموستت»

 یتک یبحتور عروضت ینبنتابرا یتزی؛بته غر یتکنزد یتااستت  یزیغر یبردن از آن امرلذت

 یتتا یلحاظ همتتاهنگو بتته هتتالحاظ تنتتوع آنو بتته هتتالحاظ حركتتت و ستتکون آنشتتاعر بتته

موستتتیقی شتتتعر، )« استتتت یشتتتعر قابتتتل بررستتت یو عتتتاطف یدرونتتت یهاینتتتهزم

 .(95 ی:كدكنیعیشف

 یبتتا اوزان عروضتت یتتتوان اذعتتان كتترد كتته ویمصتتفا، م یدۀدر چهتتل قصتت یبتتا بررستت

رفتتته مطابقتتت كاربه هتتایبتتا وزن یدشقصتتا ینداشتتته استتت و مضتتام ییآشتتنا یخوببتته

استتت؛  متحتتداالركاناز بحتتور  شیبتت یاالركتتان در شتتعر وبحتتور مختلف بستتامددارد. 

االركان متحتتددر بحتتور  دهیقصتت 18 و االركتتانمختلفدر بحتتور  دهیقصتت 22كتته یطوربه

وزن  دیقصتتا شتتتریب بیترتنیاستتت و بتتد کیتتآمتتار بتته هتتم نزد نیتتهستتتند كتته البتتته ا

: دیتتگویبتتاره م نیتتدر یكتتدكنی عی. شتتفیزابتتیوزن خ دیقصتتا ریدارنتتد و ستتا یبتتاریجو

 یایتتدر ایتت رود ادآوریتت دیتتآیم دیتتپد یكتته از راه تکتترار اركتتان عروضتت یزابتتیخ یهتتاوزن»

 و متتوزون رقتتص و رستتندیم راه از مشتتابه و تناوببتته شیموجهتتا كتته استتت یمتتواج

آرام  یدر گتتذر شتتعر یبتتاریجو یوزنهتتا در امتتا كننتتد؛یم متبتتادر ذهتتن در را یکتتیتمیر

 لیتتافاع از کیتتچیه وزن نیتتا...در استتت یجتتار یمحسوستتتر زیوخافتتت بتتا و وستتتهیو پ
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 بتته آرام و همتتوارتر مختلتتف لیتتافاع از حاصتتل یقیموستت و استتت نشتتده تکتترار یعروضتت

 . (1373موسیقی شعر: ،یكدكن یعی)شف ندینشیم جان
 مجتث سریع كامل هزج خفیف منسرح رجز  متقارب  رمل مضارع نام بحر

 1 1 2 2 3 3 3 3 8 14 تکرار

 

 
 امتتر نیتتا و مستتدس متتورد 11 و استتت متتثمن یو دیقصتتا از دهیقصتت 29 گریدیازستتو

 یهمختتوان استت مصتتراع کیت در متعتدد جمتتالت یریكارگبته كته یو یشتتاعر ۀویشت بتا

 .دارد

 اموانتتهید مییستتودا امآشتتفته، امفتنتته

 

 ایتتب زارم امدرمانتتده امافتتتاده عاشتتقم 

 (38:دنامهی)سپ                        
 كتنم وفتا بستته عهتد بته كته ایتب صنما ایب صنما
 

 كتتنم فتتدا تتتو ره در همتته نیتتد و عقتتل و دل تتتن و جتتان و ستتر 
 (27:سخنی)س                         

 (فیو رد هی)قاف یكناریقیموس. 2ـ1ـ1
 یعیشتتتف گفتتتتۀبه. استتتت فیتتترد و هیتتتقاف بتتتهمربوط شتتتعر یكنتتتار یقیموستتت

 یشتتعر دارا ییقایاستتت كته در نظتتام موست یعتوامل یكنتتار یقیاز موست منظتتور»یكتدكن

در  یمستاوطوراستت و به کستانیمصتراع  ایت تیتظهتور آن در سراستر ب یاستت ولت ریتأث

استتت و  اریبستت یكنتتار یقیموستت یهتتاانتتدازه حضتتور دارد. جلوه کیتتجا بتته همتته

« عهتتتایترج و تکرارهتتتا گتتترید و استتتت فیتتترد و هیتتتقاف  هتتتاآن ۀنمونتتت نیآشتتتکارتر

 .(391: 1386 ،یكدكنیعی)شف

 و دانتتدیم آن ییقایموستت ۀجنبتت را هیتتقاف تیتتاهم متتوارد از یکتتی یكدكنیعیشتتف

 راتیتتتعب كنتتار و گوشتته از» :استتت وزن یهتتاجلتتوه از یکتتی هیتتقاف كتته كنتتدیمتت اذعتتان

 شتتمار بتته وزن از یجزئتت را هیتقاف كتته ختتوردیمت چشتتم بتته نکتته نیتتا وزن دربتتارۀ قتدما

 (.52: همان) «اند آوردهیم
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 تیتتب نیآختتر كلمتته از یبعضتت تیتتقاف»: دیتتگویمتت هیتتقاف فیتتتعر در سیقتت شتتمس

 اگتتر پتتس ؛نشتتود متکتترر گتترید اتیتتاب آختتر در معناهتتا و نهتتایبع كتته آن شتترط بتته باشتتد

 یفتت ، المعجتتمی)راز« باشتتد آن ماقبتتل در تیتتقاف و خواننتتد فیتترد را آن شتتود متکتترر

در  رایتز ؛دانتدیمت انیترانیا ابتداع را فیترد یكتدكن یعیشتف .(202: العجتم اشتعار رییمعا

 میقتتد شتتعر در كتته انتتدنوشتتته». نتتدارد یچنتتدانستتابقه  ییو اروپتتا یو تركتت یشتتعر عربتت

خوانتده  فیتبته نتام رد چتهاگر ؛ییابتتدا و ستاده صتورتبه البتته دارد وجتود فیترد عرب

 در فیترد كته میشتو یمتدع میتتوانیمت میكنت یبررست قیتطوردقاگتر بته یشده است ول

 شتده دهیتد عترب شتعر یهتا وانیتد در كتهآنجتاتتا رایتز ؛وجتود نتدارد باًیتقر یعرب شعر

موستتیقی شتتعر، )« افتتتی تتتوان ینمتت كتترد اطتتالق آن بتتر فیتترد نتتام بشتتود كتته یزیتتچ

 .(126: یكدكنیعیشف

 هیتقاف باشتد، شتتریب کستانی یهتا صتامت و مصتوت تعتداد هرچته هیتدر كلمات قاف

 مصتتفا دیمستتئله در قصتتا نیتتاستتت و ا شتتتریآن ب ییایقیتتتر بتتوده و ارزش موستتنیآهنگ

 مورد توجه بوده است.  زین

 یالگتتو یدارا مصتتفا دیقصتتا یهتتاهیتتغالب قافهای ایتتن جستتتاریبراستتاس بررستت

مصتفا تکترار  دیبتار در قصتا 21ستاختار  نیتاهستتند. « صامتی مصتوت بلنتدی صتامت»

 رایتت؛ زاستتت نیآفرییبتایز هیتتقاف در یژگتیو نیتتشتده استتت. مشتخص استتت كته وجتتود ا

 و هستتتند هاصتتامت از ترآهنتتگخوش مجموعتته کیتت در بلنتتد مصتتوت ژهیوبتته هامصتتوت»

 وجتتود یشتتتریب نیطنتت ایتتستتت آهنتتگ صامتها از شتتتریب مصتتوتها درصتتد كتته یاتیتتاب در

 احساستتات و لیموضتتوع،تخ بتتا آن ونتتدیپ و شتتعر یقیموستت بتته گتترید ینگتتاه) دارد

 .(172:منشاضیف، شاعرانه
 كتنم وفتا بستته عهتد بته كته ایتب صنما ایب صنما
 

 كتتنم فتتدا تتتو ره در همتته نیتتد و عقتتل و دل تتتن و جتتان و ستتر 
 (27، مصفا: سخنی)س                

 :دارد را بسامد نیشتریب تکرار هشت با( كوتاه)صامتیمصوت  یالگو آن از پس و
 مترا ینتیب اگتر یختواه ایتب ارایت رومیتم من
 

 مترا  ینتیب دگتر مشتکل اگتر رفتم من كه رایز 
 (3، مصفا: سخنی)س                 

 نیشتتتریب تکتترار هفتتت بتتا( بلنتتد مصتتوت)صتتامت ی  ییهجتتا ستتاختار آن از پتتس و

 :دارد را بسامد

  اهتتل صتتفا بتتود ریتتمعتتدل بخ ادیتت

 

  متتا بتتود همتترهدر ره مهتتر و وفتتا بتتود  

 (66 ، مصفا:رازیشهای)شب            
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)صامتیمصتتتتتوت بلندیصامتیصتتتتتامت( و  ییپتتتتتس از آن ستتتتتاختار هجتتتتتا و

 كاربته دیقصتا نیتا)صامتیمصوت كوتتاه یصامتیصتامت( هتر كتدام بتا دوبتار تکترار در 

 :اندرفته
 صتتبا محتترم راز متتن و اوستتت جتتانبخش کیتتپ
 

 جتز صتبا كتس نرستاند خبتر از دوستت بته دوستتت 
 ( 12 ، مصفا:رازیشهای)شب            

 ستتتتین دلبنتتتد مهتتتر بستتتتۀ دلتتتم

 

 ستتتتین خرستتتند دلبنتتتد داریتتتد ز 

 (9 ، مصفا:پارهیس)                    

 هیقاف یهجا یساختار یالگو
صامتیمصوت

 بلندی صامت

یمصوت صامت

 كوتاه

یمصوت صامت

 بلند

یمصوت صامت

 یصامتیصامتبلند

یمصوت صامت

 یصامتیصامتكوتاه

21 8 7 2 2 

 

 
 

 :مصفا مظاهر دیقصا در آن انواع و فیرد. 1ـ2ـ1ـ1
یتتا كلمتتاتی كتته در آختتر مصتترع عینتتا بعتتد از قافیتته تکتترار شتتوند را ردیتتف  كلمتته

( ردیتتف یکتتی از ابزارهتتای نیرومنتتد 89گویند)آشتتنایی بتتا عتتروض و قافیتته، شمیستتا: می

 شتتعر هلحاظ طنتتین موستتیقایی كتته بتتموستتیقی شتتعر فارستتی استتت كتته آن را بتته

 (.130: شتتعر یقیموستت ،یكتتدكن یعی)شتتفانددانسته افکتتار یبتترا یخلختتال بخشتتد،یم

 از شتعر هرچته رایتز استت؛ ترییایقیموست متردفریغ اشتعار باستهیمقادر متردف یشعرها

 خواهتتتد شتتتتریب زیتتتن آن ییایقیموستتت ریتتتتأث باشتتتد برختتتوردار یشتتتتریب یهمتتتاهنگ

شتتعر  یقیموستت كننتتدۀتیتقو فیتترد قتتتیحقدر ؛(177: ینقتتو، ستترودن شتتکوه.)بود

 متتوردنظر احستتاس و شتتهیاند مضتتمون كردنتربرجستتته یبتترا اغلتتب شتتاعراناستتت و 
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 شتانیمحور شتۀیاند فیترد تکترار هربتار بتا تتا دهنتدیم قترار فیرد گاهیجا در را آن خود

 :كند ییخودنما شتریب
 شتب تتن در زنتم آتتش شیختو تب تاب ز امشب

 
 شتب خترمن همته ستوزم برآرم یآه نهیس از 

 (13: ، مصفادنامهی)سپ               

 گذشتتت متتا بتتر هرچتته ستتالها و متته

  

 گذشتتتتتت افزاانتتتتدوه و كتتتتاهطرب 

 (23: ، مصفاپارهیس)                 

. استتت متتردف یو دیقصتتا از دهیقصتت 35. استتت یغنتت ثیتتح نیتتاز زیتتن مصتتفا دیقصتا

 :است رفته كاربه مختلف هایشکلبه یو دیدر قصا فیرد

 مورد( 20: )تام ای خاص فعل
 و اترنتتدیپو یاستتناد یفهتتایرد از نتتدیآیم ختتاص فعتتل صتتورتبه كتته ییفهتتایرد

 .كنندیم تریغن را شعر تمیر و یقیموس و بخشندیم شعر به یشتریب وجوشجنب

 كشتت  مترا ریتپ چترخ كته غایدر و آه

  

 كشتتت متترا ریتتحق گردونتتک گتتردش 

 (4: ، مصفادنامهی)سپ                 

 بته  فیترد و هیتقاف در موجتود یحرفت تتک یهمستان شتودیمت مالحظه كهطورهمان

 .است افزوده شعر یقیموس

 (مورد 3: )یاسناد فعل
 متتن ختتدا گتتواه متتن استتت عاشتتقم

  

 دل متتتتن نتتتتزد عشتتتتق متتتترتهن استتتتت 

 (39: مصفا رازیش یها)شب         

 (مورد 3: )اسم

 شتتمع زبتتان در یدلستتوز نبتتود هرگتتز

 

 شتتمع جتان ستوختینم عشتتق شترار در گتر 
 (21: ، مصفاسخنی)س               

 (مورد 3: )ریضم
 متن یپتاال ختون چشتم از چکتدیم نیخون اشک
 

 متتتن یجگرفرستتتا آه از دیتتتآیم ختتتون یبتتتو 

 (63: مصفا دنامهی)سپ                

 مورد(: 3: )گروه
 كتتنم؟ چتته نیتتا دارم خونبتتار چشتتم

 

 كتتنم؟ چتته نیتتا دارم متتاریب جستتم 

 (19:، مصفاپارهی)س                  

 (مورد 2: )دیق
 هنتوز زنتدیم طترب یهوا دل و رفت او
 

 هنتتوز دودیمتت رخ بتته شتتوق اشتتک دهیتتد وز 
 (20: ، مصفاسخنی)س               
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 (مورد 1: ) مفعول نشانه حرف
 بتاز بتودم درون خانتهكتب بته بامدادن

 

  را ستتتتویگهیس شتتتتوخ آن دمیتتتتد 

 (28: ، مصفاپارهی)س                 

 و است ریتأث ابزار نیتریقو از تکرار كرد؛ محسوب تکرار انواع از یکی توانیم زین را فیدر

 حوزۀ در تکرار كهی هنگام كند؛ یم القا یكس به را یفکر ای دهیعق كه ستا یالهیوس نیبهتر

 نیا یكالم ساختار کی در رایز یابد؛یم شیافزا آن یشناختییبایز تیاهم فتد،یب اتفاق فعل

: پوریعل، امروز شعر زبان ساختار)كشدیم دوش به را یمعان یالقا یاصل بار كه است فعل

 نیا دارند؛ مصفا اشعار در را بسامد نیشتریب یفعل یفهایرد ،شد ذكر كه گونههمان( 89

 كند؛یم تیتقو را شعر یمركز شۀیاند و است متناسب شعر یمحتوا و موضوع با تکرارها

 را به مخاطب القا كند. یتکرارها تداوم و استمرار امر نیا قیشاعر از طر

 كشتتتتت مرا ریپ چرخ كه غایدر و آه

 

 كشتتتتت مرا ریحق گردونتتک گردش 

 (23: پوریعل، دنامهی)سپ                  

 ایب دارم دل دوش بر غمت نیستتنگ بار

 

 ایب بارم دلم دوش از یبردار مگر تا 

 (38)همان:                                 

 . موسیقی درونی)بدیع لفظی(: 3ـ 1ـ1
، هایکی از اصتتلیترین محورهای موستتیقی درونی تکرار استتت كه بستتامد آن در مصتتوت

صتتتدای »شتتتود. ، واژگان و جمله موجب زیبایی و افزایش موستتتیقی كالم میهاصتتتامت

دانند؛ غیرموستتتیقیایی و نامنظم كه در آن تناوب و تکرار نیستتتت باعث شتتتکنجۀ روح می

 به تازه ینگاهبخش استتت.)شتتود آرامصتتدای قطرات باران كه به تناوب تکرار می آنکهحال

سا: عیبد شمی ست، 63،  شتر از معنایی ا سبات لفظی بی سیقی اهمیت تنا ( در این نوع مو

شتتود كه مربوط به هماهنگیهای بدین معنا كه زیباییهای كالم بیشتتتر زمانی محستتوس می

شتتاعر با »انلری نیز در این مضتتمون معتقد استتت: صتتوتی باشتتد و به لفظ درآید؛ چنانکه خ

 بیترتنیبد و دارد یروپیشموسیقی كلمات خویش، قلمرو پهناوری از خالقیت هنری را در

 دارد را شیخو ژهیو یقیموس شعر هر و داراست را خود خاص ییآوا نظام ،یشاعر هر اعتبار
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خود را  انداز نظامچشتتتم نیهر مصتتتراع در ا یمتفاوت استتتت و حت بخشتتتها گرید با كه

ست سی، «)دارا شعر فار ضمون ای واژه کی تکرار با شاعر(. 163: یخانلروزن  صل در م  فوا

ضوع و كندیم تربرجسته را آن شعر ای تیب مختلف صل مو  تکرار. كندیم تیتقو را شعر یا

شد كه شکل هربه س در با سزا ریتأث كالم یقیمو صا در تکرار دارد ییب صفا دكتر دیق  به م

 . رودیم كاربه گوناگون اشکال

 مصفا دیقصا در واژه تکرار. 1ـ 3ـ 1ـ 1
 مکرر گردد، احساس شعر قطعه کی در یقیموس عنصر تا میکند كمک كه یمهم عامل

 قطعه کی از یاپاره ای تیب ای مصتتراع کی طول در نیطنخوش كلمۀ کی دنیرستتگوشبه

تواند بیانگر تکرار می شناسیسبکاز دیدگاه ( 81مالح: ، شعر و یقیموس وندیپ. )است شعر

ست كه  شعر برخی چنان ا شیوۀ تکرار در  سامد برخی واژگان یا  شد. ب صی با شخ سبک م

سازی است تواند حدس بزند كه شعر ازآن كیست. یکی از اهداف تکرار برجستهخواننده می

ابراز نفرت در منظور تحقیر و ستتازی در جهت مثبت باشتتد و خواه بهخواه این برجستتته»

، آن یوبالغ یصتتوت ارزش تکرار،هردوحال تکرار بهترین وستتیلۀ مشتتخص كردن استتت.) 

 (507متحدین: 

 : پردازدیم هاواژه تکرار به ریتصد مختلف یشکلها از استفاده با مصفا

 (مورد 14)باشد کسانی تیب آخر و اول یعنیالعجز:  یال ردالصدر
 ستتتستتتت مهر یا ستتتوگندتو  مهرهب

 

جا  چه دگر  ند یاگر  ستتتتین ستتتوگ

 (9:، مصفاپارهی)س                         

 مورد( 10) :العروض یال الصدررد
خر فرا آ برآمتتد صتتت خر بستتتر  وآ

 

 كشتتتت مرا ریزر چون رخستتتار یزرد 

 (25 ، مصفا:دنامهیسپ)                    

 مورد( 19االبتدا: ) ی( ردالصدر الد
 یاهیس دیپل وید میگلو از مکدیم خون

 

شاندیم خون   شب زنیپرو كهنه نیا میرو به ف
 (14 ، مصفا:دنامهی)سپ                    

 مورد( 19: )العجز یال ردالعروض
 متتن آرزومتتنتتدخستتتتتتتتۀ  دل

 

 ستتتتتین آرزومنتتدتو را  گریكتته د 

 (10:، مصفاپارهی)س                       

 مورد( 4: )العجز یال رداالبتدا
 بستتت مرا بهوش ستتر نیا نبستتت چیه

 

 كشتتت مرا ریهژ دل نیا نکشتتت چیه 

 (25)همان :                                
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 .صدر یعنی بعد تیب آغاز در عجز یعنی یتیب آخر كلمۀ ،الصدر یال ردالعجز

 (مورد 17)واژه کی مختلف یشکلها تکرار. 2ـ 3ـ 1ـ 1
 امچارهیب محنتم ریاستتت دردم بستتتتۀ

 

 ایتتب گرفتتتارم ونتتدمیپدرد دردمنتتدم 

 (39: ، مصفادنامهی)سپ                    

فاصله  یبا كم ایكلمه را دوبار پشت سرهم  کی یتیدر ب :ریتکر ای تکرار. 3ـ 3ـ 1ـ 1

 (مورد 21) (.79: سایشمنگاهی تازه به بدیع، تکرار كنند)
هر د من م خر گریآن  هم  خوا  دیتتن

 

ست    ستین چندکیو  چند کیكه برجا

 (9: ، مصفاپارهی)س                        

 (مورد 19. )آنها ییجاجابه قیازطر كلمات در تکرارو عکس:  طرد. 4ـ 3ـ 1ـ 1
 من  تن گدازدیم تب شب تن گدازمیم من
 

 شب تن گدازمیم من من تن گدازدی م تب 
 (13: ، مصفادنامهی)سپ                    

 (مورد 6: )عبارت تکرار. 5ـ 3ـ 1ـ 1

صا در تکرارها از یبرخ صفا دیق ست مختلف صور به عبارت ای جمله تکرار نوع از م  كه ا

 :ردیگیم خود به موازنه شکل گاه

 تتتو یآشتتتتنتتا متتن متتگتترنتته بتتودم

  

 متتن متتهتتربتتان تتتو متتگتترنتته یبتتود 

 (45: ، مصفاپارهی)س                     

گاهش رو بر  یبصتتتر نه یخاک خواب

 

 یكحل بصتتتر كناز خاک خوابگاهش  

 (47)همان:                                

 كند گانیرا و كند یهم مرا احستتتان

 

 بود گتتانیرا و بود مرا یهم لطفش  

 (50)همان:                                
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 (مورد 6: )مصفا دیقصا در متعدد و كوتاه جمالت
صفا كه ییهاوهیش از یکی  جمالت از یریگبهره ردیگیم كاربه شیشعرها شیسرا در م

 لیتشک جمله دو از حداقل یو اتیاب اغلب كه یاگونهبه است؛ مصراع ای تیب کی در متعدد

 استفاده یركن هشت اوزان از دشیقصا شیسرا در یو كه است لیدلنیهمبه ایگو اند؛شده

 :كند انیب تیب کی در را یمتعدد مطالب جازیا با كه شده موجب امر نیا. است كرده
 پرماللم كه خندم چگونه حالم، شکسته دردم، ریاس
  

 ندارم پر كه پرم،چگونه بالم،شتتکستتته پرم،شتتکستتته 
 (41: ، مصفادنامهی)سپ                    

 . سطح لغوی2ـ1

هتتای شتتناخت ستتبک در آن اثتتر هبررستتی بستتامد لغتتوی در هتتر اثتتر یکتتی از را

بستتا واژگتتان و آواهتتا ناپتتذیر هستتتند و چهباشتتد بیتتان و اندیشتته دومقولتتۀ جداییمی

 كتالم، یقیموست بته افتزودن بترعالوه یواژگتان بستامدهایی ختاص باشتند. بیانگر اندیشته

 زیتتن یفکتتر نتتۀیزم ۀدهندنشتتان و كنتتدیم برجستتته را متتتن در موجتتود شتتۀیاند و فکتتر

استتت. بتتا توجتته بتته متتوارد یادشتتده بتته بررستتی بستتامد واژگتتانی در قصتتاید مصتتفا 

 پردازیم:می

 . اعضای بدن انسان: 1ـ 2ـ 1
كه با خوانش  یاگونهبه ؛بدن است یمربوط به اعضا بسامد نیشتریبقصیده،  40 نیدر ا

ص شخص م كامالً یژگیو نیا یاپیپ ۀدیچند ق شم  122 «دل» ۀ. واژ شودیم بار،  42بار، چ

و « نهیستت» ،بار 12 «دستتت»بار،  37 «خون»بار، 27 «دهید»بار،  27 «پا»بار،  41 «ستتر»

 . اندكار رفتهبار به1 «گلو»و  «زبان« »مو»بار،  3 «استخوان» ،بار 8كدام هر «رخ»

صا نیشتریب« خون»واژۀ   صفا دارد؛ ا دیتکرار را در ق صورت بار به 55واژه حدود  نیم

 استتتفادهخونبها، خونبار، خونخوارگان  ن،یمانند خوننیز  گریبا كلمات د بیدر ترك ایمنفرد 

  :است هشد

 یاهیس دیپل وید میمکد از گلویم خون

 

شاند به رویخون م   شب زنیكهنه پرو نیا میف
 (13 مصفا: دنامه،ی)سپ                   

هاخون گانخون نیاز خواهمیخلق م یب  خوار
 

 من یخون آتش زا یبهاتا كه خواهد خون 
 (63)همان:                                 

 . عناصر نجومی:2ـ 2ـ 1
كار رفتته استت؛ بتار بته 40عناصر نجومی در قصتاید مظتاهر مصتفا بتا بستامد حتدود 

 2« پتتروین»بتتار،  3« اختتتر»بتتار،  8كتتدام هر« متتاه»و « خورشتتید»بتتار،  13« مهتتر»واژۀ 

كار رفتته استت؛ امتا تنتوع واژگتان حتوزۀ عناصتر نجتومی بتار بته 2« هفت اورنتگ»بار و 

گستتتری چشتمگیر نیستتت. خورشتتید در شتتعر مصتتفا اغلتب نمتتاد امیتتد، روشتتنگری و ضیا
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شتتکل تشتتبیهی و استتتعاری و مقتتام و مرتبتته واالستتت. واژۀ مهر)خورشتتید( نیتتز اغلتتب به

تركیبتتاتی چتتون: مهتتر عشتق، مهتتر ستتعادت، مهتتر روی، مهتتر وفتتا كار رفتتته استتت؛ در بته

صتورت تشتتبیهی و استتعاری بتترای پرتتو، مهتری استتت از صتفا و... واژۀ متاه نیتتز اغلتب به

گیترد: روی متاه، روی تتو متاه آستمان متن، متاهی استت از معشوق و زیبتایی او قترار می

صتورت ر امیتد و گتاه بهبهی بترای واژه امیتد: متاه روشتنگستفرو گتاه مشتبهجمال، ماه نو

به واژۀ دیتتده و رود: داننتتد مهتتر و متتاه و... . واژۀ اختتتر نیتتز مشتتبهكار متتیتشتتخیص بتته

 نیست.  هاهای دیگر كه امکان ذكر همۀ آنگیرد و برخی نمونهامید قرار می
ستیهو آنک ش دا ستیپ دیخور ش دا  دیام دیخور
  

ش یددید  شب دیام دیكه خور  آخر هم از روزن 
 (13 مصفا: دنامه،ی)سپ                     

 . روحیات انسانی3ـ 2ـ 1
  «ییگراغم ۀحوز»مرتبط با  واژگان است؛ اندوهوغم نیمرتبط با مضام زین یابخش عمده

سامد زین سبتقابل یبا ب سامالحظه ن ، بار 16حدود « غم»: واژۀروندیكار مها بهحوزه ریبه 

شت»واژۀ ، بار 12« درد»واژۀ  س» ،«رنج»، بار 3« آواره»بار،  8« ك و « بال» و« گزند» ،«ریا

صا2« دربدر» شده دیبار در ق شق و عشق  یواژگان اند.تکرار  صا 4مانند عا در  یو دیبار در ق

مختلف  میاندک و در مفاه یاز واژگان با بستتتامد گرید ی. برخرندیگیتکرار قرا م گاهیجا

 اند.كار رفتهبه
 امبه هر كس قصتته یو گفت یعشتتقم كرد جنونم
  

 مرا ینیزودا كه در عشتتق و جنون هر جا ستتمر ب 
 (39: ، مصفاسخنیس)                      

« رهبر»بار و 3«  خدا»اند: تکرار شده یبا بسامد كمتر یمرتبط با حوزۀ اعتقاد یهاواژه

 بار تکرار شده است. 2

 بتته ختتدا متتنتتم ایتتاز ر یبتتر

  

 كتتنتتمبتته ختتدا متتنتتم كتته وفتتا  

 (42: ، مصفاسخنیس)                    

 . عناصر طبیعی و گلها و گیاهان4ـ 2ـ 1
 نمونهی. براخورندیبه چشتم م بستامدها نیدر ا زین «یعیعناصتر طب» مرتبط با واژگان

گستتتترۀ گلها و . تنوع و اندرفتهكاربار به 4« بحر»بار، واژۀ  9 «ایدر»بار،  10« خاک»واژۀ 

به قامت مشبه گاهیبار در جا 8 «سرو». واژۀ ستیدر شعر مصفا چندان گسترده ن زین اهانیگ

سرومحبوب به سرو قد،  ست:  صفا، باال ستیكار رفته ا سرو قد،  یاز  ستان من،  سرو بو تو 

 به قامت معشوق اشاره دارند.  یسروقدان هنر، سرو ناز كه همگ

 و اعتدال یاز صتتفا و بلند ستتتیستترو

 

 كه ستترفرازتر از آستتمان بود یستترو  

 (63: رازیش های)شب                     
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: اللۀ باغ من  یچو الله و استتتتعار ی: داغیهیتشتتتب اختبار در ستتت 2 زین «الله»واژۀ 

شوق ( به ست. )مع سن»كار رفته ا سنت ادب زین «سو صد زبان یطبق  كه عاجز از  ستیگل 

اندام  یدیو سپ زیانگو سپرغم دل اسی ۀحیو عطر معشوق چون را یوصف محبوب است. بو

شم میچون گل مر ست هرچ صا دربار  1ها تنها واژه نیكدام ازنواز ا  «دیب»اند. آمده یو دیق

 كار رفته است.بار به2نیز « خار» اند.كار رفتهبه بار1 خود یقیحق یدر معن زین «ارغوان»و 

 جانوران:  .5ـ 2ـ 1
واژۀ  نمونتته یرونتتد. بتترایكار ممصتتفا بتته دیبتته اشتتکال مختلتتف در قصتتا جتتانوران

استتتعاره از ختتود  ایتتشتتب،  گردنهیستتریمختلتتف ماننتتد ش یهابتتار بتتا ستتاخت 8 «ریشتت»

 ییكار رفتتته و در جتتااستتتعاره از شتتاعران بتته ایتت ریرگیشتت یارغنتتد، آهتتو ریشتتاعر: شتت

 است:  فتهكار ربه رانیشکل استعاره از هندوستان و ابه

 یاز ندان ریبند گشته اس کیبه   از پا نشسته میریمن و تو دوش

كار رفتتته و گتتاه استتتعاره از روزگتتار بتتوده و گتتاه دشتتمنان بتتار بتته 4 «گتترگ»واژۀ 

كار بتته ریتتپستتت و حق هایانستتان یبتتار و در معنتت 2 «روبتتاه»شتتاعر و گتتاه حکتتام. واژۀ 

كتته در  «همتا»ماننتتد  استت؛ نپرنتتدگا ۀبته حتوزمربوط گتتریمتوارد د .استتت گرفتته شتده

 بتتتار(، 2بختتتت ) یهمتتتا مختلتتتف(، یبتتتار در معنتتت2آرزو ) یهمتتتا چتتتون: یبتتتاتیترك

بتتار  4 زیتتمتترغ ن ۀواژ كار رفتتته استتت.بتتار بتته 7در مجمتتوع  انهیآشتت یهمتتا هما،فرخنتتده

 پرداز)دوستتت درگذشتتته شتتاعر(،نغمهمرغ (،غیتتبل هیمتترغ دل)تشتتب كار رفتتته استتت:بتته

كار رفتتته ( بتته یقتتیحق ی)معنیرغ گلستتتانخوان)استتتعاره از ختتود شتتاعر( و متتمتترغ نغمه

 .است

 
 مصفا دیقصا در ییگراكهن ای سمیآركائ. 6ـ 2ـ 1

سان سبک یهایژگیو یبرخ شعار در یخرا  سطح در اغلب كه دارد حضور آشکارا مصفا ا

سانی و زوایای آن باعث جلوۀ اندكرده دایپ نمود ینحو و یلغو سبک خرا شنایی عمیق با  ، آ

صۀ  صاید و درونهنر او در عر ست.ق شده ا صفا مایۀ آن  س م شب و هاواژه از اریب  كهن هاتیت
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 یروم: چون یباتیترك و واژگان ؛دارد قدما آثار در یو تتبع از نشتتان كه استتت جستتته بهره

سار ،یتباه ویخد شب، زنیپرو شب، منیر یزنگ روز، سر، ر،یزر چون رخ  دون،یا مجرّه، اف

 كژآغند، له،ی خلد،یم فالخن، دن،یغنوده، باژگونه، برآستتت پاداشتتتن، باختر، خاور،مشتتتکو، 

 ... خفتان،

 قدماست: وۀیش رویكه پ كندیاذعان م یادهیمصفا خود در قص 

ناستتت شتتتعرم كه بنشتتت نان بود   ی چ

ثرم  ن ن بود كتته نتتدا    بتتاز یچنتتان 

باشتتتتد و  باهلل فا ن    ستتتتتین اوهیج
 

 ی ستتتتجستتتتتتتانتت یاز شتتتتعتر فترخت 

 ی اگتتر ختتوانتت یاز نتتثتتر بتتلتتمتتعتتالتت

 ی ختتاقتتانتت یختتوانتتنتتدم ار كتته تتتالتت

صفارازیش هایشب)                    20:، م

) 

 نحوی. سطح 3ـ1
در ایتن بختش از پتتژوهش، بته بررستی جملته از نظترمحتتور همتتنشینی ودقتت در 

 ... بتودن جمتالت، كتاربردهتای كهتن دستتوری وی غیرمتعارف، كوتتاه یا بلنتدهاساخت

 .شودپرداخته می

 :«كه»یمعن در كجا

     بتتتر بتتتدل روزگتتتاران از دارم یغمتتت

  

 یگرانتتت متتتن دل بتتتر كنتتتدیم كجتتتا 

 (38: ، مصفارازیش های)شب           

 :یهم كاربردن به
  هنیارزد اگتتر زانکتته در راه متت چتته

 ه

 

   
 یجتتتوان دور صتتترف یهمتتت نگتتتردد

 (36-38: )همان                       

 «اریبس»یدیق یمعن در سخت
 دل كتتردمیستتخت ز قهتتر از تتتو قتتو شتتتنیخو
 

 بتتاز ادمیتتبن دمیتتتتتو چتتون د یسستتت شتتد رو 
 (46: پاره، مصفا)سی               

 :«یکی»با نکره ساختن

 یكتتتز غتتتم متتتن شتتتاد یا ختتتداهب
 یبتتتتاد وزش از دیتتتتب یکتتتتی چتتتتو

 

 ی  ادیتتتتتتتو چتتته كتتتنم  یوفتتتاز ز 

   میتتتتآ جتتتتانیه انتتتتدر ستتتتروپا 

 (27: ، مصفاسخنی)س             

 :یسوبه یمعنا در یز
 بنگتتتتر نظتتتتر یایتتتتمیبک متتتتن یز

 

 یكتتتتتان زر یبهتتتتتا بشتتتتتکنم تتتتتتا 

 (19: ، مصفارازیشهای)شب            
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 :مضاعف اضافه حروف كاربرد
 دارم جمتال رخ بتر هنتوز دارم كمتال اندر جانمه ب

 
 نتتدارم هنتتر انتتدر زوال دارم زوال در اگتتر جمتتال 

 (43: ، مصفادنامهی)سپ                      

 انتتتدر زمانتتته یقتتتدم گتتردگتترم هم

 

ن هم دستتتتت یبفشتتتتر ورم   یداستتتتتتتا

 (37)همان:                                        

 :اطالق الف

 :مخفف دیتشد
 ایتب نستترنم و نتاز گتل ایتب دهتنم نیشکّر بت
 

 كنم كامروا تو از دل كه ایب چمنم وریز و زر 
 (18: ، مصفاسخنی)س                   

 :چیه یجابه چیا
 انتتتدر یبتتتر چیتتتا بتتتودم زآنکتتته گتتتر

 
 یمهمانهبتتت خانتتتههب خوانتتتدمتیم 

 

 باشبرحذر یمعن در تا

 زیتتعز عمتتر یا دارم وستتفی بتتازار یگرمت

 
 ایتتب دارمیتتخریب یغالمتت ینپنتتدار تتتا 

 (39 ، مصفا:دنامهی)سپ                  

 ـ سطح ادبی2

 . بیان1ـ 2

 . تشبیه در قصاید مصفا:1ـ 1ـ 2

( تشتتبیه از 34تشتتبیه ادعتتای ماننتتدی بتتین دو چیتتز استتت)بیان و معانی،شمیستتا:

معنی بیتتان مشتتاركت دو چیتتز استتت در وصتتفی از انگیزی شتتعر استتت و بتتهعناصتتر خیتتال

 (244البالغه، رجایی:مخصوص.)معالماوصاف توسط الفاظ 

كنتتد و یکتتی از بتتارزترین ی گونتتاگون در قصتتاید مصتتفا جلتتوه میهاتشتتبیه بتته شتتکل

 عناصر شعری است.

 انواع تشبیه در قصاید مصفا:
 دۀیاستتت. در چهتتل قصتت غیتتبل هیتشتتب ه،یتشتتب نتتوع نیمصتتفا پركتتاربردتر دیقصتتا در

 غیتتبل هیمتورد آن تشتب 75كتته حتدود  استت رفتته كاربته غیتتبل هیتشتب 98مصتفا حتدود 

 .است یاسناد غیمورد بل 23و  یاضاف

 دیرستتت فستتتوستتتتا یا با ستتتتال و مه

 
 گذشتتتتت غتتتتایدر یا بتتتتا روزوبشتتتت 

 (23: ، مصفاپارهیس)                   
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محستتوس بتته  هیمتتورد تشتتب 27 و محستتوس بتته معقتتول هیتشتتب آنهتتا از متتورد 32

 مورد معقول به معقول است.  6محسوس و 

 
 هاتیتشتتب نیتتدر ا رفتتته كاربتته یهامشتتبه شتتتریب شتتودیم مالحظتته كتتهطورهمان

 وجتتود، ،یهستتت آرزو، لیتتازقب یمبتتاحث بتتهمربوط هتتااز آن یباشتتند كتته برختتیمعقتتول م

 .است... عمر دانش، ادب، محبت، لطف، عصمت، فراق، حسرت، غم، احسان، عشق،

 محنتتت، حستترت، جفتتا،)هجر، متتورد 10 انتتدوه و غتتم حتتوزۀ بتتهمربوط یهامشتتبه

 و( متورد 4 كتدام هتر عشتق و دیتاممربتوط بته حتوزۀ ) یهامشتبهبار( 3 غم آه، بال،فراق،

 گتتاهیجا در را كتتاربرد نیشتتتریب( یروزگار،زنتتدگ)عمر، ماننتتد یزنتتدگ بتته مربتتوط مباحتتث

 ر،یتزنج اب،)آفتت دیتعشتق و ام حتوزۀ بته مربتوط یهابهمشتبه. نتددار معقتول یهامشبه

غتتتتتتم و  حتتتتتتوزۀ بتتتتتتهمربوط یهابهمشتتتتتتبه و( بحتتتتتتر و آسمان،آتش،شتتتتتترار

 یهابه( و مشتتتتتبهاد،ستتتتتنگیخار،ص ن،یاندوه)شب،خنجر،دام،آتش،ابر،باران،بارستتتتتنگ

 .باشندیم( اندوه اد،زخمهیص، یكشتمربوط به روزگار)

 فتراق ختار دلتم یپتا بر بنشست یرفت

 

 ایتتب ختتارم، دل یپتتا از یكنتت رونیتتب ار یختتواه 
 (38: ، مصفادنامهی)سپ               

 نهتتد چتترا بفالختتن دگتتر بتتال ستتنگ

 

 استتت شکستتته میجتتا همتته متتن كتته، دغتتلدهتتر  
 (18:، مصفاسخنی)س               
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 شیبتت و دیتتام ریتتزنج استتت گسستتته

 

 ستتتتین پابنتتتد تتتتو یهتتتوا دامهبتتت 

 (9: ،مصفا پارهی)س                   

 بستتامد كته استت رفتته كاربته مصتفا دیقصتتا بتاردر 46 زیتن مفصتل و مرستل هیتشتب

 کیشتتاعران كالستت ریتصتتاو ریتتتأثتحت هاتیتشتتب نیتتا. اغلتتب ستتتین یامالحظتتهقابل

 وقتد بته سترو  م،یاو بته گتل متر یدیمعشتوق بته گتل و ستپ یرو انیشنیاست و چون پ

 زبتان بخشتدیم یتتازگ مصتفا كتالم بته آنچته دیشتا. استت شتدهبه ستتاره ماننتد  چشم

 یبرختتت هات،یتشتتتب نیتتتا نیبتتت در. استتت یو انیتتتب ختتتاص وۀیشتتت و او روان و ستتاده

 مثتتال یبتترا باشتتند؛یم دیتتمق ایتت و مركتتب صتتورتبه یبرختت و دارنتتد یتتتازگ هابهمشتتبه

 یابتتانیب گترددوره ایتت بادبانگمشتدهتختتتۀ  ایت مردهناختتدا یكشتت بتته شتاعر حتتال هیتشتب

 . اندجمله نیاز

 یكشتتت ناختتدامرده یکتتی چتتون متتنم

 

 یبادبتتان گمشتتده ییتختتته چتتونتتتو  

 (34:، مصفارازیش های)شب           

از  یكتته برختت داد یجتتا یاصتتل دستتتۀ چنتتد در تتتوانیم را مصتتفا دكتتتر یهابهمشتتبه

 :از عبارتند هاآن نیپركاربردتر

 (:1سمندر، بار 1گرگ/1بار/آهو3ری)ش مورد 6 واناتیح به مربوط یهامشبه-1 

 پرورروبتتتته زمانتتتته نیتتتتا در كتتتته آه

 

 كشتت مترا ریطبتع همچتو شت یسركش 

 (4:، مصفادنامهی)سپ                    

 گتتل ستپرغم، و اسیت، بوستتان)گل،گتتل اهانیگ و هتاگل ۀحتوز بتهمربوط یهابهمشتبه-2

 (زعفران،اسپند،غنچه،سرو ،ینعمان الله، میمر

 كتتتتترد یسرشتتتتتک،ارغوان كتتتتته بنگتتتتتر

 

 متتتن زعفتتتران همچتتتو ۀرخستتتار 

 (44: ، مصفاپارهی)س               

 (3،مهر2)ماه ینجوم عناصر-3

 یدیبرآستتت مهتتتر چتتتو ختتتاوران از

 

 یپتتتتاكزاده متتتترد خراستتتتان یا 

 (19: ، مصفارازیشهای)شب          

 بار( 3 ی)نیقیآالت موس -4
 میتتآ كنتتان هیتمو شتتب همته هجرانتتت بته كتته تتو یتتیبال چته
 

 میتآ فغتان بته ینت چتون شتب همته میشتب نتالم همته شتب گتر همه 
 (27:، مصفاسخنی)س               

)صبح،شتتام(  زمتتان( ،گردكوه،كتتاه، صتتحرا ا،یتت)درعتیاز عناصتتر طب گتترید یبرختت

 بتته مشتتبه گتتاهیجا در خستتته عاشتتقان ،یمتت نتته،یآ ،شتتمع سرشتتک، اشتتک، نیهمچنتت

 .اندگرفتهقرار
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 . استعاره در قصاید مصفا2ـ 1ـ 2
 14كار رفتتته استتت كتته در اضتتافۀ استتتعاری بتته 40در قصتتاید دكتتتر مصتتفا حتتدود 

تتتن بتته اعضتتای بتتدن استتت؛ ماننتتد: های استتتعاری مربوطبختتش اول اضتتافه هتتامتتورد آن
شتتب، دوش دل، پتتای دل، دستتت زمتتان، دوش مژگتتان، فتترق متتاه و مشتتتری، جبتتین 
تیتترۀ فتتردای پرابهتتام عمتتر، چهتترۀ گهتتر، دستتت فنتتا، روی وفتتا، رخستتار بتتال، استتتخوان 

پتذیر، بتازی مربتوط بته روزگتار استت؛ ماننتد: چترخ پیتر، چترخ زن هتاشمع و برخی از آن
مهری دهتتر، ستتوداگر زمانتته، پستتند، ستتردچتترخ، روزگتتار پیتتر، دهتتر دغتتل، دهتتر زبونی

دستتت زمتتان و فلتتک نتتادان و برختتی دیگتتر ، وفتتایی تقتتدیر، دیتتدۀ زمانتته، وفتتای زمانتتهبی
ماننتتد: استتیر غتتم دل، دل دردختتو، دل دیوانتته، چنگتتال هتتوس، چشتتم زختتم بتتاد، لطتتف 

 مطر، میل قضا و... اشاره كرد .
 اغلتتب. استتت یاضتتافریغ هییتتتخلهیمکن استتتعارۀ شتتکلِبه هامتتورد از استتتعاره 68
 اتیتتاب نیتتدر استتت؛ انستان بتتهمربوط مصتتفا دیقصتا درمتتورد( 46) محتتذوف یهابهمشتبه
 آنهتتا یبتترا یانستتان صتفات و هتتایژگیو و اندشتتده ماننتتد انستان بتته شتتده ذكتتر یهامشتبه
 شتوق اشتک دهیتد وز تتو، ز خجتل مته شتده یا تتو ز منفعتل شده گل: است شده آورده

 از ینتاورد بترون ستر هنتوز، دهتدیم خبتر دوستت جمتال از چشتم هنتوز، دودیتم رخ به
 از یبرختت... و استتت خانتته یبتت كتته متتاه و مهتتر داننتتد دشتتت، بتته نتترگس هیستت ختتاک
 كته ،میایتدر گسستتۀ عنتان خشتم ماننتد استت؛ جتانوران بتهمربوط محذوف یهابهمشبه

 یهابهمشتتبه از یبرختت و استتت شتتده ماننتتد گسستتتهعنان یاستتب بتته خشتتم آن در
 ینتته بتتال و نتته پتتر /بالمشکستتته /پرمشکستتته: استتت پرنتتدگان حتتوزۀ بتتهمربوط محتتذوف

 یاپرنتده بته را ختود ختود، ریضتم دركته شتاعر  نتویم یدارم/ خواهم گشود پتر بته ستو
 جتتان گتتر،ید ییجتتا در و آورده استتت...( و پتتر و)بتتال  را آن یاجتتزا و كتترده استتت ماننتتد
: كنتتدیم ذكتتر آن متتاتیمال ننواعبتته را پژمتتردن و كنتتدیم ماننتتد یگلتت بتته را یفردوستت
 و دیتتام پهنتتاور رانیتتا شتتوكت نبتتودشگر /بتتود پژمتترده یعنصتتر طعتتن ز یفردوستت جتتان
 اال /یاهیستت پادشتتاه یا /یتبتتاه ویختتد یا: استتت رفتتته كاربتته منتتادا شتتکلبه متتورد 14

 لیستت یا /آه دود یا /دهیتتد یا /دل یا /نهیستت یبختتت / ا یا/یدهلتت پرورجتتان ختتاک
 عقل.  یا /انینس یا /محنت یا/  اندوه یا/ ورنجدرد یا /اشک
 استتت گتتردون و روزگتتار بتتهمربوط استتتعارات نیتتا از یبرختت مشتتبه موضتتوع نظتترِاز
 محنتتت غتتم یریتتبپ یفردوستت بتته او /فکنتتد انتتدر ختتاک بتته او را هنتتر ستتروقدان: استتت
 ...و درفزود

 كشتت مترا ریتپ چترخ كه غایدر و آه
 جستت یبست و دیكشت كتش جتوانمرد غیت
 

 كشتتتتت مرا ریحق گردونتتکگردش  
 كشتتتت مرا ریناگز ستتتتین یكستتت دید

 (4: ،مصفادنامهی)سپ                        
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 بهتتره استتتعاره نتتوع نیتتا از استتت انتتدوه و غتتم میمفتتاه بتته مربتتوط كتته یمتتوارد در و

 بختت زنتد،یم ره زده یمت چشتم ختواب بتر سرشتک محنتتم، ریاست دردم، بستتۀ: بتردیم

 غتم ختوردیم جگرم،سرنگونستار بختت ،دیرست شتتابان غتم، پتزدیم ختام الیخ دل، خفت

 كترد انتدوه انتدکانتدک جتانم در، گتردون از نشتگفت ستتم نیتا میمحنتت دیصت ی،هست

 .خانه

 ستتر تتتو، ز منفعتتل شتتده گتتل: استتت اهتتانیگ و گتتل بتتهمربوط هامشتتبه از یبرختت و

 كشتته یكتام تشتنه را نینشت صتحرا اللتۀ دشتت، بته نترگس هیست خاک از یناورد برون

 ...و بود

 بتتر سرشتتک: رنتتدیگیمشتتبه قتترار م گتتاهیاشتتک و سرشتتک در جا زیتتو در دو متتورد ن 

 .هنوز دودیم رخ به شوق اشک دهید وز زند،یم ره زده یم چشم خواب

 ز خجتتل متته شتتده یا: استتت ینجتتوم عناصتر شتتده ذكتتر مشتتبه زیتتن متتورد سته در و

 ...و دادشیب یدید آفتاب یا دانند، ومهمهر شودت، یمشتر دیخورش تو،

« استتتعاره مصتترحه»مصتتفا از نتتوع  دیمتتورد استتتعارات بتته كتتار رفتتته در قصتتا 67 

 داد:  یجا ریز یهاگروهرا در  آنها توانیاست كه م

 و زر /نستتترن و نتتاز(/گتتل 2) بتتت(، بتتار 4صتتنم )  /گلتترو متته /خنتتدان نوگتتل: محبــوب

 .شمع/  ادیص /گوزن / نینگ /من باغ ۀالل /من چراغ و چشم /چمن وریز

 .دانه هیبار( / سنبل / س 2سرو/ لعل / سلسله / نرگس) :محبوب اندام

 /اختتر /گتوهر(/ 2) دل ختونبتار/ آتتش/ خونتاب جگتر/ گوهر/ گوهرواخگتر/ لعتل :اشک 

 ی.شنگرف آب/  خون

 بتتزم آفتتتاب(/ صتتورتگر)دكتتتر  هیتتپابلند مهتتر /نختتل /ثمركتترده نختتلشــاعر:  دوســتان

بتتال  یمتترغ معنتت ،ینوستتفر) دوستتت شتتاعر(/ شتتمع شبستتتان)دوستتت شتتاعر(/ متتاه محبان

 (شاعر)دوست خواننغمه مرغ من، دیخورش(/ ی)روحاننویم

ــاعر خــود  اختتتر قتتراریب/  نیغمگتت پرِارغنتتد/ بلبتتل شکستتته ریشتتاهباز/ شتت /رگتتوه :ش

 ی.نوران

 .جان/ گرگ رهیرنگ كرده/ اسکندر ت ینایم /ویروبه/ د :دشمنان

 .خاكدانرانهیو، ریحق گردونک ر،یپ چرخ: روزگار

 لعل /نیپرو /گوهر(: نغز)سخن  نثر و نظم
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 نیتتدر یو تتبتتع از نشتتان كتته قدماستتت ستتبک رویتتپ شیهااستتتعاره اغلتتب در مصتتفا

 از كتتتههمانگونه. اندداشتتتته ستتتابقه زیتتتن او از شیپتتت رفتتتتهكاربه یهتتتاواژه. دارد آثتتتار

 یمناستتبتها بتته زیتتن ختتود دوستتتان یبتترا شتتاعر شتتودیمتت مشتتخص فتتوق یبنتتدمیتقستت

 بستتتامد نستتتبتاً زیتتتن اشتتتک بتتتهمربوط استتتتعارات. استتتت ستتتروده دهیقصتتت مختلتتتف

 .است شاعر حساس روح دهندۀنشان كه دارند یاظهمالحقابل

 .بدیع معنوی2ـ 2

 . تلمیح در شعر مصفا:1ـ 2ـ 2
ستتاخت دو ژرف»تلمتیح اشتاره بته داستتان، قصته یتتا آیته و حتدیث در متتن استت و 

دارد؛ زیترا اوالً ایجتاد تشتبیهی بتین مطلتب داستتانی استت و ثانیتاً بتین تشبیه و تناسب 

 (112)نگاهی تازه به بدیع، شمیسا:« اجزای داستان تناسب وجود دارد.

را  هتاتتوان آنبیتت از قصتاید مصتفا دربردارنتدۀ آرایتۀ تلمتیح استت كته می 29حدود 

ستعدی، حتتافظ، بیتتت دربردارنتدۀ استامی شتتاعران است) 17گروه تقستتیم كترد: بته شتش

ستتعد، فردوستتی، قتتاآنی، خاقتتانی، رودكتتی، فرختتی، وصتتال، شتتوریده، عنصتتری، مسعود

 تیتتب 2بیتتت دربتتارۀ پادشاهان)استتکندر،چنگیز، جمشتتید(؛  4بهتتار،داوری و فرصتتت(؛ 

یمتتتذهب میمفتتتاه بتتته مربتتتوط تیتتتب 5(؛ هدهتتتد عنقتتتا، مرغ،یپرنتتتدگان )ستتت

 (.ی)بلمعال سندگانینو درمورد تیب 1 و( رهبر مان،یسل ،یمصطف)یاعتقاد

ندان كاهجان یکیتار از زهره  یباخت ز

 

 دیتام تتر شتعر بته یبستتینمت ار مستعود جان 
 (55: ، مصفارازیش های)شب            

لستتتتاده و یبتتاورخوش ز واریفرخ  ید

 

 بتتاز دادم تتتو كتتف در دل و پتتذرفتم عتتذر 
 (24:، مصفاپارهی)س                   

و پتس از  استت بتوده شتاعران بته یو توجته شتتریب شتودیمت مشتخص طوركههمان

و عنقتا كته علتتش تتبتع شتاعر در آثتار  مرغیماننتد ست یریآن به شتاهان و عناصراستاط

 كهن است.
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 .ایهام در قصاید مصفا:2ـ2ـ2

 همچون نیی كته از دم نتایی جتدا كننتد

 
 در هجرت دوست ناله بته نتایم شکستته استت 

 (18 سخن، مصفا:)سی               

 )دم در معنای خون با نای ایهام تناسب دارد(
 لعلش جدا شتد از لتب متن ویتن عجتب كته جتان

 
 رستتد هنتتوزهتتر دم هتتزار بتتار بتته لتتب می 

 (20)همان:                                
 هنتوز بتاشیرخ ز الیترفتت و خ برم از
 

 روستتهب یرو ستان نتهیآ مترا خوابیب چشم 
 (32: )همان                              

 . ایهام تضاد:3ـ2ـ2
 دل كتردمخویشتن سخت بته قهتر از تتو قتوی

 
 سستت شتد روی تتو چتون دیتدم بنیتادم بتاز 

 (46پاره، مصفا: )سی                 

 . ایهام تبادر4ـ2ـ 2
 ستتیه نتترگس بتته دشتتتستر بتترون نتتاوردی از خاک

 
 برزیگتتر امیتتدجتتان او را گتتر نتتدادی متترد   

 (54شیراز، مصفا: یها)شب              
 مرد، مُرد را به ذهن متبادر میکند كه با خاک سیه تناسب دارد.

 . ایهام ترجمه 5ـ2ـ 2
 چشتتم دریتتا دستتت و طوفتتان طبتتع در هجتتران تتتو

 
 فشتتاند دم بتته دم در پتتای متتنختتون و آتتتش می 

 (64)همان:                            
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 تنسیق الصفات:. 3ـ 2

بایتد  هاآن است كته چنتدین صتفت بترای نتامی درپتیِ هتم آورده شتود. شتمار صتفت

 یشناستتییبتتایز ع،یبتتدبتتیش از دو باشتتد تتتا فراچشتتم آیتتد و آرایتته شتتمرده بتوانتتد شتتد )

شتتده متتوارد انتتدكی یافتتت شتتد كتته بتته (. در اشتتعار بررسی96ی، كتتزازی: پارستت ستتخن

 كار رفته است:زیبایی به
 گوشتتناس و نکتتتهمو نکتهمشتتکمیتتان و موی

 امچتتارهبستتتۀ دردم استتیر محنتتتم بی

 

 شتودختدا نمیچون تو بگو كجاست كتو نته به 
 ایتتتب گرفتتتارم ونتتدمیدردپ دردمنتتدم

 (57: ، مصفادنامهی)سپ               
 میچته صتفت گتو میترومته گتل میبوگل مه میخوخوش بت
 

 میتآ انیتب ز شترمنده نته كته میمو هیس یبایز یتو ابه  
 (27: ، مصفاسخنی)س              

 

 
 ـ سطح فکری3

های اجتمتتاعی استتت مصتتفا همتتواره در چتتالش بتتا تضتتاد ختتواهها و روح آزادیاندیشته

انتتدازد؛ آنچتته جوالن میو شتتعر وی بستتتری استتت كتته وی ختتود را آزادانتته در آن بتته

 و ریتدلدهتد در جایگتاه فتردی كته روحتی نتاآرام و های فکتری مصتفا را نشتان میزمینه

 یبنتدطبقه تتوانیم ریتز شترح بته دارد، یاجتمتاع موضتوعات و زمانتهجبتر  بتا زیست در

 :كرد
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 . گله وشکایت از روزگار:1ـ 3
 دام مانتتتده و صتتتیاد روزگتتتارپتتتایم بتتته

 انتتدوه زنتتدگیدستتت زمتتان بتته زخمتتۀ 

 

 گشتتایم شکستتته استتتاز بتتیم، دستتت عقده 
 چنتتگ دل ستترود ستترایم شکستتته استتت

 (18سخن، مصفا: )سی               

 آه و دریغتتا كتته چتترخ پیتتر متترا كشتتت

 هرچتتته بتتتر متتتا گذشتتتت هامتتته و ستتتال

 لتتتب بتتته جتتتانم درد و غتتتم از دیرستتت

 

 گتتردش گردونتتک حقیتتر متترا كشتتت 

 گذشتتتت افتتتزاانتتتدوه و كتتتاهطرب

 تتتا گذشتتت یلحظتته و ستتاعتبتته متتن 

 (23: ، مصفاپارهی)س                

 . مفاخره:2ـ 3
 ستتوداگر زمانتته چتتو گوهرشتتناس نیستتت

 

 كرده بهتایم شکستته استتتمینتای رنتگ 
 (18سخن، مصفا:)سی              

 شتاهدان شتعر مترا نشتناخت قتتدر نیتتتو كتس ز چتون
 

 متتن یوایشتت وۀیتتتو كتس آگتته نشتتد از شت چتون 
 (65:، مصفادنامهی)سپ              

 هنتتتر متتتتاع جهتتتان کیتتت جهتتتان در

   

 كتتتنم چتتته نیتتتا دارم داریتتتخریبتتت 

 ( 34: ، مصفاپارهی)س               

 . واسوخت:3ـ 3
 روم ستیمرغ را بینتی اگتر بینتی مترامن متی

 
 یا پشتت گتوش ختویش را بینتی تتاگر بینتی مترا 

 (39سخن، مصفا:)سی               

 اگر برترم نتداری نیتاز اگتر ستوی متن نیتاری ز خویش
 

 زناز كم كن كه با تتو بتاری برابترم ستر اگتر نتدارم 
 (43)سپیدنامه، مصفا:               

 . گله از دوستان 4ـ 3
 فتتر و شتتکوه و منزلتتت از مهتتر متتن گرفتتت

 
 در حیرتم كه دوستت چترایم شکستته استت 

 (18سخن، مصفا:)سی             

 نبینتتتد یکتتتیدشتتتمن متتتن نیتتتز 

 دوستتتکان دشتتمن و بتتدخواه دوستتت

 

 امآنچتته متتن از دوستتت جفتتا دیتتده 

 امدشتتتتمنکان دوستتتتتنما دیتتتتتده

 (35مصفا ، پاره:)سی                

 . وصف معشوق:5ـ 3
 ام از هتوش ای عجتباز بوی مشتک رفتته

 
 وزد هنتوزبر من نستیم دوستت مگتر متی 

 (20سخن، مصفا: )سی               
 شتتب در هیجتتان آیتتم تتتو كتته بتته هجرانتتت همتتهچتته بالیتتی 

 
 همه شب گریم همه شب نالم همه شب چون نتی بته فغتان آیتم 

 (27سخن، مصفا: )سی               
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 :. قسم6ـ 3

 گفتتت متترا ستتتین گنتتاه بتتاهلل گفتتتم

 

 كشتت مترا ریتگبهانته گترگ چو و هست 
 (24:، مصفادنامهی)سپ               

 تیتترو ثیحتد میگتو صتتبحبته تیتمو نشتتان میجتو شتام ز
 

 نتدارم ستحر و شتام ز خبتر تیبمو قسم گفتم نکهیا جز 
 (42: ، مصفادنامهی)سپ              

 . داشتن نگاه منفی به زن:7ـ 3
 دیتتد كتته متتردیم هستتت و فحلتتی و رادی

 
 پتتذیر متترا كشتتتستتعتری چتترخ زن 

 (23)همان:                         
 گفتتتمنقتتش آن زرق بدانستتتم و بتتا ختتود 

 
 زن پتیتتتتاره و تفستتتتیر بنتتتتازم رو را 

 (29پاره، مصفا: )سی               

 . مناعت طبع:8ـ 3
 دهتتر زبتتونی پستتند چتتون كتته نکتتردم

 

 بنتتدگی خواجتته و امیتتر متترا كشتتت 

 (23)سپیدنامه، مصفا:               

 وای كتته در روزگتتار گرستتنه چشتتمان

 

 سیردلی های چشتم ستیر مترا كشتت 

 (25)همان:                           

 های وطنی:. اندیشه9ـ 3
 فتتارغ از اندیشتتۀ استتیری خویشتتم
 غم ز كتم ختویش و بتیش خلتق نتدارم

 

 حستترت ایتتن ملتتت استتیر متترا كشتتت 
 غصتتۀ ایتتن متتردم فقیتتر متترا كشتتت

 (25)همان:                             
 رستته بتاد گانتهیچنگ دشتمن و ب از

 
 شتتتما،نژاد شتتتما، كشتتتور شتتتما نیتتتد 

 (26: ، مصفارازیشهای)شب             

 . اخوانیات:10ـ 3

 دد زادگتتتتتاه متتتتتژدۀ دیتتتتتدارت

 

 ها بنگتتتتر كتتتتردهچتتتته« صتتتتورتگرا» 

 (16)همان:                             

 فتتری بتتر تتتو ای پیتتک هندوستتتانی

 

 آور شتتتتتتادی و شتتتتتتادمانیپیتتتتتتام 

 (34)همان:                             

 .اشاره به حوادث تاریخی:11ـ 3
 دم كته چتون متن فستردهبیارام یک

 

 جتتتتتتانیز بیتتتتتتداد استتتتتتکندر تیره 

 (34)همان:                              

 بیاستتتای لختتتتی كتتته تتتتو نیتتتز

 

 چتون متن نیاستوده از قهتر چنگیزختانی 

 (35)همان:                              
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 گیری:نتیجه
و تركیبات آن  هاكهنستتال فارستتی و استتتفاده از واژهپیوند شتتعر مصتتفا با زبان و ادب

صورت متنوع در اشعار این شاعر مشهود است؛ این امر یکی از تمهیداتی است كه شاعر با به

گرایی یکی از صالبت بخشیده است. این باستانكاگیری آن به زبانش شکلی حماسی و بابه

ست. باید توجه شیوه شده ا شعر او  ستگی زبان  ست كه موجب برج صفا شعر م های مهم 

كارگیری واژگان فصتتیح و باشتتکوهِ گذشتتته مانع تحول و پویایی نیستتت و اگر داشتتت كه به

های همنشین واژهاقتضای این قالب شعری كه در زمرۀ قالبهای حماسی محسوب میشود به

 بودن آن است.اردامروزی شده است نشانۀ اصالت و ریشه

در قصتتاید مصتتفا همتتاهنگی از جهتتات مختلتتف مشتتهود استتت؛ حتتتی در انتختتاب 

اوزان عروضتتی نیتتز شتتاعر اغلتتب از اوزان عروضتتی متتثمن استتتفاده كتترده استتت كتته بتتا 

اع استت شیوۀ شاعری وی كته آوردن جمتالت متعتدد در یتک بیتت یتا حتتی یتک مصتر

 نیشتتریب یفعلت یفهتایردكاررفتته در قصتاید نیتز زمینتۀ ردیفهتای بهدر هماهنگ استت.

 و استتت متناستتب شتتعر یمحتتتوا و موضتتوع بتتا تکرارهتتا نیتتا دارنتتد؛ اشتتعار در را بستتامد

تکرارهتا تتداوم و استتمرار  نیتا قیتطرشتاعر از كنتد؛یمت تیتتقو را شتعر یمركز شۀیاند

نیمتی ازیتتن  و مضتتمون مركتزی شتعر را تقویتت میکنتد. را بته مخاطتب القتا كنتد یامتر

جنتتب و اترنتتدیپو یاستتناد یفهتتایرد هستتتند كتته از ختتاص هتتایفعل صتتورتبتته ردیفهتتا،

و بتا  كننتدیمت تتریغن را شتعر تمیتر و یقیموست و بخشتندیمت شتعر بته یشتریب وجوش

لحن شاعر همسو و همپیوندند. درزمینتۀ قافیته نیتز ویژگتی بتارز دیگتری كته بته قصتاید 

وی استتتحکامی درونتتی و وحتتدتی انتتداموار بخشتتیده استتت تناستتبها و تضتتادهایی استتت 

كارگرفتتته استتت؛ تضتتادهایی كتته گتتاه در ستتطح واژه و گتتاه كتته شتتاعر هنرمندانتته به
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د در ستطح كتالم استت نته واژه و گتاهی نیتز كاررفتته انتد؛ یعنتی تضتاشکل مقابلته بهبه

 شکل سلبی و ایجابی در مقابل هم قرار میگیرند.افعال به

هاست. در سطح واژگانی نیز بسامد واژگان مرتبط با حوزۀ غمگرایی بیش از سایر حوزه 

كارگیری این واژگان از مستتتائل تلخ اجتماعی وتاریخ شتتتاعر درد اجتماعی دارد؛ وی با به

دوستتتتان و مردم ناآگاه گله و ن ستتتخن میگوید و در بستتتیاری از موارد از نیمدردناک وط

صاید تکرار  شمگیری درین ق سامد چ صورتهای مختلف آن با ب شکایت میکند. واژۀ خون و 

كاررفته در شده كه با لحن حماسی شاعر و ابن قالب شعری هماهنگ است. اغلب واژگان به

سات قرار دا سو صفا در حوزۀ مح صاید م سوس و ق شعر وی كیفیتی مح رند و همین امر به 

عینی بخشتتیده استتت و آن را از حوزۀ انتزاعی و ذهنی دوركرده استتت. میتوان گفت تکرار 

ویژه تکرار كلمه و جمالت و افعال حركتی كه باعث بارزترین ویژگی قصتتتاید وی استتتت؛ به

 نماید.  تر میستهایجاد نوعی تأكید در شعر شده و اندیشۀ مركزی حاكم بر شعر را برج

ی پیشین بیان شد آشنایی عمیق شاعر با سبک هاكه در بخشگونهدر سطح ادبی همان

شده وی در عرصۀ شعر، بیان مضامین حماسی، وطنی گله و شکایت و سایر خراسانی سبب

های كارگیری آرایهبه همین شتتیوۀ شتتاعری بهمضتتامین، واژگانی مناستتب برگزیند و باتوجه

ست كه چنین  ادبی چه در سته نی شای شد؛ زیرا  بخش معانی، بدیع و بیان درحد اعتدال با

بان پر بهطنطنهز با  یهای  هام قراركارگیری آرا گیرد. در های مکرر و دور از ذهن در پردۀ اب

ها نیز عناصری مانند روزگار، زمانه، بخت و سرنوشت را مخاطب قرار داده و از بخش استعاره

عر خود را استتتیر محنت و درد و رنج میداند. در بخش تشتتتبیه نیز آنها گله میکند. شتتتا

ضوعات مربوط به سامد  نیشتریب یزندگو عمر و زمانه و  اندوه و غم حوزۀ مو  گاهیجا در راب

و تمامی این موارد همستو با اندیشته تکرارشتونده در این  باشتندیم دارا معقول یهامشتبه

اشعار است.همانطوركه بیان شد تمامی عناصر در شعر مصفا با یکدیگر پیوندی درونی دارند 

اند و این امر یکی از بارزترین ویژگیهای قصاید و موجب استحکام ساختار قصاید وی گردیده

 اوست.
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