ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
1
علمی
سال سیزدهم –شماره نهم -آذر -1399شماره پیاپی 55
تحلیل سبکشناختی قصاید مظاهر مصفا
(ص )213-240
3
نسرین سیّدزاده( 2نویسنده مسئول)  ،نازیال فرمانی انوشه
تاریخ دریافت مقاله:فروردین 99تاریخ پذیرش قطعی مقاله:خرداد99
چکیده
قصتتیده از كهنتتترین قالبهتتای شتتعری استتت كتته از آغتتاز دورۀ پیتتدایش شتتعر فارستتی،
شتاعران آن را عرصتۀ بیتان احساستات ختود قترار داده و بستیاری از متدایح و توصتیفات ختتود را
در این قالب سترودهاند .قصتیدۀ فارستی تتا پایتان قترن ششتم دورۀ درخشتان شتکوفایی ختود را
پشت ستر نهتاده و از قترن هفتت بته بعتد روبته افتول نهتاد و از معیارهتا و ستاختار اصتیل ختود
دور شد؛ اما در دورۀ مشتروطه ،بتا ستاختار اصتیل ختود احیتا شتد .در دورۀ معاصتر نیتز شتاعران
بسیاری در این قالب شتعر سترودهاند كته از میتان آنهتا مظتاهر مصتفا بتهدلیل بهرهگیتری از ایتن
قالتتب شتتعری بتتا ستتنت شتتکنی ختتاص ختتود در ایتتن پتتژوهش موردتوجتته قتترار گرفتتته استتت.
مظاهر مصفا ادامته دهنتدۀ بستیاری از ستنتهای شتعر فارستی استت؛ امتا در قصتیده بتهدنبال آن
ستتنتهای كالس تیک نبتتوده استتت؛ اگرچتته برخ تی قصتتاید او ماننتتد قصتتاید قتتدما مستتتحکم و بتتا
صالبت است ،بااینحتال نتوگرایی زمتان نیتز بتر اشتعار وی حتاكم استت؛ پرستش ایتن استت كته
قصتتاید او دارای چتته ستتاختار و ویژگیهتتایی استتت كتته قصتتاید او را از قصیدهستترایان معاصتتر و
كهن متمایز میکند.در این مقالته باهتدف ارائتۀ بهتترین الگتو و زمینته بترای آشتنایی بتا ستاختار
و محتوای قصتاید مصتفا از روشتهای آمتاری پتژوهش و تحلیلهتای مبتنیبتر آن استتفاده كتردیم
تتتا چهتتل قصتتیدۀ وی را از وجتتوه مختلتتف موستتیقی بیرونتتی ،بیتتان ،بتتدیع و ...بررستتی كنتتیم.
ب تدین منظتتور اشتتعار وی ،در ستته ستتطح زبتتانی ،ادب تی و فکتتری بتته همتتراه بستتامد بکتتارگیری
آرایتتهها (لفظتتی یتتا معنوی)بررستتی شتتد و بتتا مقایستتۀ صتتور خیتتال تقلیتتدی (كلیشتتهای) و
صتورخیال ویتژۀ مصتتفا كته حاصتتل نگترش ختتاص اوستت ،چگتتونگی انعکتاس پدیتتده هتای نتتو و
كهن در قصاید وی بررسی گردید.
كلمات كلیدی :مصفا ،سبک شعر ،صور خیال ،عناصر و ساختار قصیده.
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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:
از مباحتتث اصتتلی در شتتناخت شتتعر هرشتتاعر شتتناخت ستتبک شتتعر وی استتت.
«سبک روش مشتخص بیتان مطلتب استت؛ یعنتی گوینتده بته چته نحتو خاصتی مطالتب
خود را ایتراد كترده استت و جهتت درک ایتن نحتوۀ ختاص بیتان بایتد در انتختاب لغتات،
اصتتطالحات ،صتتنایع ادبتی ،عتتروض و قافیتته ...گوینتتده دقتتت شتتود(».ستتبکشناسیشتتعر،
شمیستتا )12 :ستتبکشناستتی بهتتترین عملکتترد ختتود را در قلمتترو بررستتی ستتبک فتتردی
تجربتته میكنتتد و اطالعتتات دقیقتتی از مؤلتتف ،عقایتتد ،ذهنیتتت و احساستتات و عواطتتف
وی در اختیتتار خواننتتدگان و پژوهشتتگران قتترار میدهتتد« .ستتبکشناستتی عبتتارت استتت
از دانش تحلیتل و تفستیر بیانهتا و شتکلهای متفتاوت ستخن برپایتۀ عناصتر زبتانی؛ ارزش
ایتتن علتتم در عینیگرایتتی آن استتتت»(ستتبکشناستتینظریهها ،رویکردهتتا و روشتتتها،
فتتتوحی .)97 :بررستتی ستتبکی هتتر اثتتر ادبتتی ،یکتتی از ابزارهتتای مهتتم در تعیتتین
شاخصههای زبانی ،ادبتی و فکتری آن اثتر استت كته بتا دادههتای دقیتق آمتاری ،جایگتاه
و اهمیتتت نوشتتته را بیشازپتتیش روشتتنتر میکننتتد .درواقتتع تبیتتین ستتبک نوشتتتاری
براستتاس دادههتتای آمتتاری ،نشتتاندهندۀ زیرستتاخت و روستتاخت هنتترِ صاحبستتبک و
اثباتكنندۀ ویژگیهای برجستۀ نوشته است» (طایفی و كمالخانی.)209 :
بههمینمنظتور و بترای شتناخت بهتتر قصتاید مصتفا ،چهتل قصتیده از قصتاید وی را
انتختتاب كتتردهایم؛ ایتتن قصتتاید از وجتتوه گونتتاگون بررس تی و ویژگیهتتای مختلتتف ستتبکی
شتتاعر بتتا شتتواهد شتتعری مختلتتف ذكتتر و درنهایتتت نتتتایج آن بهصتتورت آمتتاری تحلیتتل
شده است .امید است ایتن پتژوهش راهتی بترای شتناخت بهتتر شتیوۀ شتعری ایتن شتاعر
فراهم آورد.
پیشینۀ پژوهش:
پیشتتتر ستتهراب بتترگ بیدونتتدی در مقالتتۀ «مظتتاهر مصتتفا ،اندیشتتهها ،آثتتار و اشتتعار
وی» و فرامتترز احمتتدی و مهتتدی متتاحوزی در مقالتتۀ « لحتتن حماس تی در اشتتعار دكتتتر
مظاهر مصفا» بته بررستی برختی وجتوه شعرسترایی ایتن شتاعر پرداختهانتد؛ امتا شتیوه و
نحتتوۀ بررس تی ایتتن مقالتته و نیتتز آثتتار بررسیشتتده در ایتتن مقتتاالت بتتا یکتتدیگر متفتتاوت
است؛ بتههمینعلت و نیتز بتهعلت گستتردگی وجتوه قابتل بررستی در ایتن اشتعار و نیتز
مغفولمانتتدن قالتتب قصتتیده در دورۀ معاصتتر و وجتتود تحقیتتق دربتتارۀ دیگتتر شتتاعران
مشتهور و غیرمشتتهور قصیدهسترا ،جتتای ختتالی تحقیقتی دربتتارۀ قصتاید مصتتفا محستتوس
است .چنین ضترورتی باعتث شتد تتا براستاس یافتتههای ستبکی و در سته ستطح زبتانی،
ادبتتی و فکتتری برختتی از قصتتاید مصتتفا بررستتی و بتتهتبع آن اندیشتتۀ وی نیتتز تحلیتتل
گردد.
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1ـ سطح زبانی
ویژگیهای زبانی مقولتۀ گستتردهای در ستبک استت و بته سته ستطح آوایتی ،لغتوی و
نحوی تقسیم میشود:
1ـ  .1سطح موسیقایی (آوایی)
چنانکتته متتیدانیم بختتش موستتیقایی شتتعر مجموعتته مناستتبتهای وزنتتی ،قافیتته،
ردیف و آرایههای لفظی است كه در القای حس شاعر مؤثر است.
1ـ1ـ .1موسیقی بیرونی(وزن عروضی)
شتتعر در ادب فارستتی كالمتتی متتوزون و خیتتال انگیتتز استتت و در عتترف متتردم
كالمتتی متتوزون و مقفی(عتتروض فارستتی ،ماهیتتار .)113 :درحقیقتتت بتتارزترین جنبتتۀ
موس تیقیایی شتتعر ،عتتروض یتتا همتتان موس تیقی بیرونتتی استتت .وزن عروض تی از زمانهتتای
گذشتتته موردتوجتته بتتوده استتت و شتتعر همتتواره بتتا آهنتتگ آن از نثتتر جتتدا م تیشتتده،
افالطتتون میگویتتد« :شتتاعران وقتتتی اشتتعار زیبتتای ختتود را متتی ستترایند درحتتال
بیختتودی هستتتند آهنتتگ و وزن ایشتتان را مفتتتون و مستتحور میكنتتد(»...صتتناعی ،پتتنج
رستتاله افالطتتون .)106 :در تعریفتتی كتته علمتتای استتالمی از شتتعر كردهانتتد وزن و قافیتته
را متتالزم یکتتدیگر دانستتتهاند .شتتمسقیسرازی در المعجتتم گویتتد« :ستتخن بیقافیتتت را
شعر نشمرند اگر چه موزون افتد» (رازی ،المعجم فی معاییر اشعار العجم.)147 :
«موستتیقی بیرونتتی همتتان چیتتزی استتت كتته وزن عروضتتی خوانتتده میشتتود و
لذتبردن از آن امری غریزی استت یتا نزدیتک بته غریتزی؛ بنتابراین بحتور عروضتی یتک
شتتاعر بتتهلحاظ حركتتت و ستتکون آنهتتا و بتتهلحاظ تنتتوع آنهتتا و بتتهلحاظ همتتاهنگی یتتا
زمینتتتههای درونتتتی و عتتتاطفی شتتتعر قابتتتل بررستتتی استتتت» (موستتتیقی شتتتعر،
شفیعیكدكنی.)95 :
بتتا بررس تی در چهتتل قص تیدۀ مصتتفا ،میتتتوان اذعتتان كتترد كتته وی بتتا اوزان عروض تی
بتتهخوبی آشتتنایی داشتتته استتت و مضتتامین قصتتایدش بتتا وزنهتتای بهكاررفتتته مطابقتتت
دارد .بستتامد بحتتور مختلفاالركتتان در شتتعر وی بتتیش از بحتتور متحتتداالركان استتت؛
بهطوریكتته  22قصتتیده در بحتتور مختلفاالركتتان و  18قصتتیده در بحتتور متحتتداالركان
هستتتند كتته البتتته ای تن آمتتار بتته هتتم نزدی تک استتت و بتتدینترتیب بیشتتتر قصتتاید وزن
جویبتتاری دارنتتد و ستتایر قصتتاید وزن خیزابتتی .شتتفیعی كتتدكنی دری تن بتتاره میگوی تد:
«وزنهتتای خیزاب تی كتته از راه تکتترار اركتتان عروض تی پدیتد میآی تد یتادآور رود ی تا دری تای
متتواجی استتت كتته موجهتتایش بتتهتناوب و مشتتابه از راه میرستتند و رقتتص متتوزون و
ریتمیک تی را در ذهتتن متبتتادر میكننتتد؛ امتتا در وزنهتتای جویبتتاری شتتعر در گتتذری آرام
و پیوستتته و بتتا افتتتوخیز محسوستتتری جتتاری استتت...در ای تن وزن هیچی تک از افاعی تل
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عروض تی تکتترار نشتتده استتت و موس تیقی حاصتتل از افاعی تل مختلتتف همتتوارتر و آرام بتته
جان مینشیند (شفیعی كدكنی،موسیقی شعر.)1373 :
نام بحر

مضارع

رمل

متقارب

رجز

منسرح

خفیف

هزج

كامل

سریع

مجتث

تکرار

14

8

3

3

3

3

2

2

1

1

ازستتویدیگر  29قصتیده از قصتتاید وی متتثمن استتت و  11متتورد مستتدس و ایتن امتتر
بتا شتیوۀ شتتاعری وی كته بتهكارگیری جمتتالت متعتدد در یتک مصتتراع استت همختتوانی
دارد.
عاشتتقم افتتتادهام درمانتتدهام زارم بیتتا
فتنتتهام ،آشتتفتهام ستتوداییم دیوانتتهام
(سپیدنامه)38:
صنما بیا صنما بیتا كته بته عهتد بستته وفتا كتنم

ستتر و جتتان و تتتن دل و عقتتل و دیتن همتته در ره تتتو فتدا كتتنم

(سیسخن)27:
1ـ1ـ .2موسیقیكناری (قافیه و ردیف)
موستتتیقی كنتتتاری شتتتعر مربوطبتتته قافیتتته و ردیتتتف استتتت .بهگفتتتتۀ شتتتفیعی
كتدكنی«منظتتور از موستیقی كنتتاری عتواملی استتت كته در نظتتام موستیقایی شتتعر دارای
تأثیر استت ولتی ظهتور آن در سراستر بیتت یتا مصتراع یکستان استت و بهطورمستاوی در
همتتهجا بتته یتتک انتتدازه حضتتور دارد .جلوههتتای موستتیقی كنتتاری بستتیار استتت و
آشتتتکارترین نمونتتتۀ آنهتتتا قافیتتته و ردیتتتف استتتت و دیگتتتر تکرارهتتتا و ترجیعهتتتا»
(شفیعیكدكنی.)391 :1386 ،
شتتفیعیكدكنی یکتتی از متتوارد اهمیتتت قافیتته را جنبتتۀ موستتیقایی آن میدانتتد و
اذعتتان م تیكنتتد كتته قافی ته یک تی از جلتتوههتتای وزن استتت« :از گوشتته و كنتتار تعبی ترات
قتدما دربتتارۀ وزن ایتن نکتته بتته چشتتم متیختتورد كتته قافیته را جزئتی از وزن بتته شتتمار
میآورده اند» (همان.)52 :
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شتتمس ق تیس در تعری تف قافی ته م تیگوی تد« :قافی تت بعض تی از كلمتته آختترین بی تت
باشتتد بتته شتترط آن كتته بعینهتتا و معناهتتا در آختتر ابیتات دیگتتر متکتترر نشتتود؛ پتتس اگتتر
متکتترر شتتود آن را ردیتتف خواننتتد و قافیتتت در ماقبتتل آن باشتتد» (رازی ،المعجتتم فتتی
معاییر اشتعار العجتم .)202 :شتفیعی كتدكنی ردیتف را ابتداع ایرانیتان متیدانتد؛ زیترا در
شتتعر عرب تی و ترك تی و اروپتتایی ستتابقه چنتتدانی نتتدارد« .نوشتتتهانتتد كتته در شتتعر قتتدیم
عرب ردیتف وجتود دارد البتته بهصتورت ستاده و ابتتدایی؛ اگرچته بته نتام ردیتف خوانتده
شده است ولی اگتر بتهطوردقیتق بررستی كنتیم متیتتوانیم متدعی شتویم كته ردیتف در
شعر عربی تقریباً وجتود نتدارد؛ زیترا تتاآنجتاكته در دیتوان هتای شتعر عترب دیتده شتده
چی تزی كتته بشتتود نتتام ردی تف بتتر آن اطتتالق كتترد نم تی تتتوان یافتتت »(موستتیقی شتتعر،
شفیعیكدكنی.)126 :
در كلمات قافیته هرچته تعتداد مصتوت و صتامت هتای یکستان بیشتتر باشتد ،قافیته
آهنگینتتتر بتتوده و ارزش موستتیقیایی آن بیشتتتر استتت و ایتتن مستتئله در قصتتاید مصتتفا
نیز مورد توجه بوده است.
براستتاس بررستتیهای ایتتن جستتتارغالب قافیتتههتتای قصتتاید مصتتفا دارای الگتتوی
«صامتی مصتوت بلنتدی صتامت» هستتند .ایتن ستاختار  21بتار در قصتاید مصتفا تکترار
شتده استتت .مشتخص استتت كته وجتتود ایتن ویژگتی در قافیته زیبتاییآفرین استتت؛ زیترا
«مصتتوتها بتتهویژه مصتتوت بلنتتد در یتتک مجموعتته خوشآهنتتگتر از صتتامتها هستتتند و
در ابیتاتی كتته درصتتد مصتتوتها بیشتتتر از صامتهاستتت آهنتتگ ی تا طن تین بیشتتتری وجتتود
دارد (نگتتاهی دیگتتر بتته موستتیقی شتتعر و پیونتتد آن بتتا موضتتوع،تخیل و احساستتات
شاعرانه ،فیاضمنش.)172:
صنما بیا صنما بیتا كته بته عهتد بستته وفتا كتنم

ستتر و جتتان و تتتن دل و عقتتل و دیتن همتته در ره تتتو فتدا كتتنم

(سیسخن ،مصفا)27 :
و پس از آن الگوی (صامتیمصوت كوتاه) با هشت تکرار بیشترین بسامد را دارد:
من میتروم یتارا بیتا ختواهی اگتر بینتی مترا

زیرا كه من رفتم اگتر مشتکل دگتر بینتی مترا

(سیسخن ،مصفا)3 :
و پتتس از آن ستتاختار هجتتایی (صتتامت ی مصتتوت بلنتتد) بتتا هفتتت تکتترار بیشتتترین
بسامد را دارد:
در ره مهتتر و وفتتا بتتود همتتره متتا بتتود
یتتاد معتتدل بخیتتر اهتتل صتتفا بتتود
(شبهایشیراز ،مصفا)66 :
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و پتتتتتس از آن ستتتتتاختار هجتتتتتایی (صامتیمصتتتتتوت بلندیصامتیصتتتتتامت) و
(صامتیمصوت كوتتاه یصامتیصتامت) هتر كتدام بتا دوبتار تکترار در ایتن قصتاید بتهكار
رفتهاند:
پیتتک جتتانبخش صتتبا محتترم راز متتن و اوستتت

جتز صتبا كتس نرستاند خبتر از دوستت بته دوستتت

دلتتتم بستتتتۀ مهتتتر دلبنتتتد نیستتتت

(شبهایشیراز ،مصفا)12 :
ز دیتتتدار دلبنتتتد خرستتتند نیستتتت
(سیپاره ،مصفا)9 :

الگوی ساختاری هجای قافیه
صامتیمصوت
بلندی صامت

صامتیمصوت
كوتاه

صامتیمصوت
بلند

صامتیمصوت
بلندیصامتیصامت

صامتیمصوت
كوتاهیصامتیصامت

21

8

7

2

2

1ـ1ـ2ـ .1ردیف و انواع آن در قصاید مظاهر مصفا:
كلمتته یتتا كلمتتاتی كتته در آختتر مصتترع عینتتا بعتتد از قافیتته تکتترار شتتوند را ردیتتف
میگویند(آشتتنایی بتتا عتتروض و قافیتته ،شمیستتا )89 :ردیتتف یکتتی از ابزارهتتای نیرومنتتد
موستتیقی شتتعر فارستتی استتت كتته آن را بتتهلحاظ طنتتین موستتیقایی كتته بتته شتتعر
میبخشتتد ،خلختتالی بتترای افکتتار دانستهاند(شتتفیعی كتتدكنی ،موستتیقی شتتعر.)130 :
شعرهای متردف درمقایستهبا اشتعار غیرمتردف موستیقیاییتر استت؛ زیترا هرچته شتعر از
همتتتاهنگی بیشتتتتری برختتتوردار باشتتتد تتتتأثیر موستتتیقیایی آن نیتتتز بیشتتتتر خواهتتتد
بود(.شتتکوه ستترودن ،نقتتوی)177 :؛ درحقیقتتت ردیتتف تقویتكننتتدۀ موستتیقی شتتعر
استتت و شتتاعران اغلتتب بتترای برجستتتهتركردن مضتتمون اندیشتته و احستتاس متتوردنظر
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خود آن را در جایگاه ردیف قترار میدهنتد تتا بتا هربتار تکترار ردیتف اندیشتۀ محوریشتان
بیشتر خودنمایی كند:
امشب ز تاب تب ختویش آتتش زنتم در تتن شتب

از سینه آهی برآرم ستوزم همته خترمن شتب

(سپیدنامه ،مصفا)13 :
طربكتتتتاه و انتتتتدوهافزا گذشتتتتتت
متته و ستتالها هرچتته بتتر متتا گذشتتت
(سیپاره ،مصفا)23 :
قصتاید مصتتفا نیتز ازیتن حیتث غنتی استتت 35 .قصتیده از قصتتاید وی متتردف استتت.
ردیف در قصاید وی بهشکلهای مختلف بهكار رفته است:
فعل خاص یا تام 20( :مورد)
ردیفهتتایی كتته بهصتتورت فعتتل ختتاص میآینتتد از ردیفهتتای استتنادی پویاترنتتد و
جنبوجوش بیشتری به شعر میبخشند و موسیقی و ریتم شعر را غنیتر میكنند.
گتتردش گردونتتک حقیتتر متترا كشتتت
آه و دریغا كته چترخ پیتر مترا كشتت
(سپیدنامه ،مصفا)4 :
همانطوركه مالحظه متیشتود همستانی تتک حرفتی موجتود در قافیته و ردیتف بته
موسیقی شعر افزوده است.
فعل اسنادی 3( :مورد)
عاشتتقم متتن ختتدا گتتواه متتن استتت دل متتتتن نتتتتزد عشتتتتق متتتترتهن استتتتت
(شبهای شیراز مصفا)39 :
اسم 3( :مورد)
هرگتتز نبتتود ستتوزدلی در زبتتان شتتمع

گتر در شترار عشتتق نمیستوخت جتان شتتمع

(سیسخن ،مصفا)21 :
ضمیر 3( :مورد)
اشک خونین میچکتد از چشتم ختون پتاالی متن بتتتوی ختتتون میآیتتتد از آه جگرفرستتتای متتتن
(سپیدنامه مصفا)63 :
گروه 3( :مورد):
چشتتم خونبتتار دارم ایتتن چتته كتتنم؟

جستتم بیمتتار دارم ایتتن چتته كتتنم؟
(سیپاره ،مصفا)19:

قید 2( :مورد)
او رفت و دل هوای طترب میزنتد هنتوز

وز دی تده اشتتک شتتوق بتته رخ م تیدود هنتتوز

(سیسخن ،مصفا)20 :
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حرف نشانه مفعول 1 ( :مورد)
بامدادن بته كتبخانته درون بتودم بتاز

دیتتتتدم آن شتتتتوخ سیهگیستتتتو را
(سیپاره ،مصفا)28 :

ردیف را نیز میتوان یکی از انواع تکرار محسوب كرد؛ تکرار از قویترین ابزار تأثیر است و
بهترین وسیلهای است كه عقیده یا فکری را به كسی القا می كند؛ هنگامی كه تکرار در حوزۀ
فعل اتفاق بیفتد ،اهمیت زیباییشناختی آن افزایش مییابد؛ زیرا در یک ساختار كالمی این
فعل است كه بار اصلی القای معانی را به دوش میكشد(ساختار زبان شعر امروز ،علیپور:
 )89همانگونه كه ذكر شد ،ردیفهای فعلی بیشترین بسامد را در اشعار مصفا دارند؛ این
تکرارها با موضوع و محتوای شعر متناسب است و اندیشۀ مركزی شعر را تقویت میكند؛
شاعر از طریق این تکرارها تداوم و استمرار امری را به مخاطب القا كند.
گردش گردونتتک حق یر مرا كشتتتتت
آه و دری غا كه چرخ پیر مرا كشتتتتت
(سپیدنامه ،علیپور)23 :
تا مگر برداری از دوش دلم بارم ب یا
بار ستتنگین غمت بر دوش دل دارم بیا
(همان)38:
1ـ1ـ  .3موسیقی درونی(بدیع لفظی):
یکی از اصتتلیترین محورهای موستتیقی درونی تکرار استتت كه بستتامد آن در مصتتوتها،
صتتتامت ها ،واژگان و جمله موجب زیبایی و افزایش موستتتیقی كالم میشتتتود« .صتتتدای
غیرموستتتیقیایی و نامنظم كه در آن تناوب و تکرار نیستتتت باعث شتتتکنجۀ روح میدانند؛
حالآنکه صتتدای قطرات باران كه به تناوب تکرار میشتتود آرامبخش استتت(.نگاهی تازه به
بدیع ،شمی سا )63 :در این نوع مو سیقی اهمیت تنا سبات لفظی بی شتر از معنایی ا ست،
بدین معنا كه زیباییهای كالم بیشتتتر زمانی محستتوس میشتتود كه مربوط به هماهنگیهای
صتتوتی باشتتد و به لفظ درآید؛ چنانکه خانلری نیز در این مضتتمون معتقد استتت« :شتتاعر با
موسیقی كلمات خویش ،قلمرو پهناوری از خالقیت هنری را درپیشروی دارد و بدینترتیب
اعتبار هر شاعری ،نظام آوایی خاص خود را داراست و هر شعر موسیقی ویژه خویش را دارد
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كه با دیگر بخشتتتها متفاوت استتتت و حتی هر مصتتتراع در این چشتتتمانداز نظام خود را
دارا ست»(وزن شعر فار سی ،خانلری .)163 :شاعر با تکرار یک واژه یا م ضمون در فوا صل
مختلف بیت یا شعر آن را برج ستهتر میكند و مو ضوع ا صلی شعر را تقویت میكند .تکرار
بههر شکل كه با شد در مو سیقی كالم تأثیر ب سزایی دارد تکرار در ق صاید دكتر م صفا به
اشکال گوناگون بهكار میرود.
1ـ 1ـ 3ـ  .1تکرار واژه در قصاید مصفا
عامل مهمی كه كمک میکند تا عنصر موسیقی در یک قطعه شعر احساس گردد ،مکرر
بهگوشرستتیدن یک كلمۀ خوشطنین در طول یک مصتتراع یا بیت یا پارهای از یک قطعه
شعر است( .پیوند موسیقی و شعر ،مالح )81 :از دیدگاه سبک شناسی تکرار میتواند بیانگر
سبک م شخ صی با شد .ب سامد برخی واژگان یا شیوۀ تکرار در شعر برخی چنان ا ست كه
خواننده می تواند حدس بزند كه شعر ازآن كیست .یکی از اهداف تکرار برجسته سازی است
«خواه این برجستتتهستتازی در جهت مثبت باشتتد و خواه بهمنظور تحقیر و ابراز نفرت در
هردوحال تکرار بهترین وستتیلۀ مشتتخص كردن استتت (.تکرار ،ارزش صتتوتی وبالغی آن،
متحدین)507 :
مصفا با استفاده از شکلهای مختلف تصدیر به تکرار واژهها میپردازد:
ردالصدر الی العجز :یعنی اول و آخر بیت یکسان باشد( 14مورد)
اگر چه دگر جای ستتتوگ ند نیستتتت
بهمهر تو ستتتوگند ای ستتتستتتت مهر
(سیپاره ،مصفا)9:
ردالصدر الی العروض 10( :مورد)
آ خر صتتت فرا بستتتر برآمتتد وآ خر

زردی رخستتتار چون زریر مرا كشتتتت
(سپیدنامه ،مصفا)25 :

د) ردالصدر الی االبتدا 19( :مورد)
خون میمکد از گلویم دیو پلید سیاهی

خون میف شاند به رویم این كهنه پرویزن شب

(سپیدنامه ،مصفا)14 :
ردالعروض الی العجز 19( :مورد)
دل خستتتتتتتتۀ آرزومتتنتتد متتن
رداالبتدا الی العجز 4( :مورد)
هیچ نبستتت این ستتر بهوش مرا بستتت

كتته د ی گر تو را آرزومنتتد نیستتتتت
(سیپاره ،مصفا)10:
هیچ نکشتتت این دل هژیر مرا كشتتت
(همان )25 :
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ردالعجز الی الصدر ،كلمۀ آخر بیتی یعنی عجز در آغاز بیت بعد یعنی صدر.
1ـ 1ـ 3ـ  .2تکرار شکلهای مختلف یک واژه( 17مورد)
دردمنتتدم درد پ یونتتدم گرفتتتارم بی تا
بستتتتۀ دردم استتتیر محنتم بی چارهام
(سپیدنامه ،مصفا)39 :
 1ـ  1ـ  3ـ  .3تکرار یا تکریر :در بیتی یک كلمه را دوبار پشت سرهم یا با كمی فاصله
تکرار كنند(نگاهی تازه به بدیع ،شمیسا 21( .)79 :مورد)
كه برجا ست یک چند و یکچند نی ست
من آن م هر د ی گر ن خوا هم خری تد
(سیپاره ،مصفا)9 :
1ـ 1ـ 3ـ  .4طرد و عکس :تکرار در كلمات ازطریق جابهجایی آنها 19( .مورد)
من میگدازم تن شب تب میگدازد تن من

تب می گدازد تن من من میگدازم تن شب

(سپیدنامه ،مصفا)13 :
1ـ 1ـ 3ـ  .5تکرار عبارت 6( :مورد)
برخی از تکرارها در ق صاید م صفا از نوع تکرار جمله یا عبارت به صور مختلف ا ست كه
گاه شکل موازنه به خود میگیرد:
بتتودی نتتهمتتگتتر تتتو متتهتتربتتان متتن
بتتودم نتتهمتتگتتر متتن آشتتتتنتتای تتتو
(سیپاره ،مصفا)45 :
از خاک خوابگاهش كحل بصتتتر كنی
بر خاک خواب گاهش روی بصتتتر نهی
(همان)47 :
لطفش همی مرا بود و را یگتتان بود
احستتتان مرا همی كند و رای گان كند
(همان)50 :
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جمالت كوتاه و متعدد در قصاید مصفا 6( :مورد)
یکی از شیوههایی كه م صفا در سرایش شعرهایش بهكار میگیرد بهرهگیری از جمالت
متعدد در یک بیت یا مصراع است؛ بهگونهای كه اغلب ابیات وی حداقل از دو جمله تشکیل
شدهاند؛ گویا بههمیندلیل است كه وی در سرایش قصایدش از اوزان هشت ركنی استفاده
كرده است .این امر موجب شده كه با ایجاز مطالب متعددی را در یک بیت بیان كند:
اسیر دردم ،شکسته حالم ،چگونه خندم كه پرماللم

شتتکستتتهپرم ،شتتکستتتهبالم ،چگونهپرم ،كه پر ندارم

(سپیدنامه ،مصفا)41 :
1ـ .2سطح لغوی
بررستتی بستتامد لغتتوی در هتتر اثتتر یکتتی از راههتتای شتتناخت ستتبک در آن اثتتر
میباشتتد بیتتان و اندیشتته دومقولتتۀ جداییناپتتذیر هستتتند و چهبستتا واژگتتان و آواهتتا
بیانگر اندیشتههایی ختاص باشتند .بستامد واژگتانی عالوهبتر افتزودن بته موستیقی كتالم،
فکتتر و اندیشتتۀ موجتتود در متتتن را برجستتته میكنتتد و نشتتاندهندۀ زمینتتۀ فکتتری نی تز
استتت .بتتا توجتته بتته متتوارد یادشتتده بتته بررستتی بستتامد واژگتتانی در قصتتاید مصتتفا
میپردازیم:
1ـ 2ـ  .1اعضای بدن انسان:
در این  40قصیده ،بیشترین بسامد مربوط به اعضای بدن است؛ بهگونهای كه با خوانش
چند ق صیدۀ پیاپی این ویژگی كامالً م شخص می شود  .واژۀ «دل»  122بار ،چ شم  42بار،
«ستتر»  41بار« ،پا»  27بار« ،دیده» 27بار« ،خون»  37بار« ،دستتت»  12بار« ،س تینه» و
«رخ» هركدام  8بار« ،استخوان»  3بار« ،مو» «زبان» و «گلو» 1بار بهكار رفتهاند.
واژۀ «خون» بی شترین تکرار را در ق صاید م صفا دارد؛ این واژه حدود  55بار به صورت
منفرد یا در تركیب با كلمات دیگر نیز مانند خونین ،خونبها ،خونبار ،خونخوارگان استتتفاده
شده است:
خون میف شاند به رویم این كهنه پرویزن شب
خون میمکد از گلویم دیو پلید سیاهی
(سپیدنامه ،مصفا)13 :
خونب های خلق میخواهم ازین خونخوار گان

تا كه خواهد خونبهای خون آتش زای من

(همان)63 :
1ـ 2ـ  .2عناصر نجومی:
عناصر نجومی در قصتاید مظتاهر مصتفا بتا بستامد حتدود  40بتار بتهكار رفتته استت؛
واژۀ «مهتتر»  13بتتار« ،خورشتتید» و «متتاه» هركتتدام  8بتتار« ،اختتتر»  3بتتار« ،پتتروین» 2
بار و «هفت اورنتگ»  2بتار بته كار رفتته استت؛ امتا تنتوع واژگتان حتوزۀ عناصتر نجتومی
چشتمگیر نیستتت .خورشتتید در شتتعر مصتتفا اغلتب نمتتاد امیتتد ،روشتتنگری و ضیاگستتتری
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و مقتتام و مرتبتته واالستتت .واژۀ مهر(خورشتتید) نیتتز اغلتتب بهشتتکل تشتتبیهی و استتتعاری
بتهكار رفتتته استتت؛ در تركیبتتاتی چتتون :مهتتر عشتق ،مهتتر ستتعادت ،مهتتر روی ،مهتتر وفتتا
پرتتو ،مهتری استتت از صتفا و ...واژۀ متاه نیتتز اغلتب بهصتورت تشتتبیهی و استتعاری بتترای
معشوق و زیبتایی او قترار میگیترد :روی متاه ،روی تتو متاه آستمان متن ،متاهی استت از
جمال ،ماه نوستفرو گتاه مشتبهبهی بترای واژه امیتد :متاه روشتنگر امیتد و گتاه بهصتورت
تشتتخیص بتتهكار متتیرود :داننتتد مهتتر و متتاه و . ...واژۀ اختتتر نیتتز مشتتبهبه واژۀ دیتتده و
امید قرار میگیرد و برخی نمونههای دیگر كه امکان ذكر همۀ آنها نیست.
آنک هویدا ست خور شید پیدا ست خور شید امید

ددیدی كه خور شید امید آخر هم از روزن شب

(سپیدنامه ،مصفا)13 :
1ـ 2ـ  .3روحیات انسانی
بخش عمدهای نیز مرتبط با مضامین غمواندوه است؛ واژگان مرتبط با «حوزۀ غمگرایی»
نیز با ب سامدی قابلمالحظه ن سبتبه سایر حوزهها بهكار میروند :واژۀ«غم» حدود  16بار،
واژۀ «درد»  12بار ،واژۀ «ك شت»  8بار« ،آواره»  3بار« ،رنج»« ،ا سیر»« ،گزند» و« بال» و
«دربدر» 2بار در ق صاید تکرار شدهاند .واژگانی مانند عا شق و ع شق  4بار در ق صاید وی در
جای گاه تکرار قرا میگیرند .برخی دیگر از واژگان با بستتتامدی اندک و در مفاهیم مختلف
بهكار رفتهاند.
مجنون عشتتقم كردی و گفتی به هر كس قصتتهام

زودا كه در عشتتق و جنون هر جا ستتمر بینی مرا

(سیسخن ،مصفا)39 :
واژههای مرتبط با حوزۀ اعتقادی با بسامد كمتری تکرار شدهاند« :خدا»  3بار و«رهبر»
 2بار تکرار شده است.
بتته ختتدا متتنتتم كتته وفتتا كتتنتتم
بتتری از ریتتا بتته ختتدا متتنتتم
(سیسخن ،مصفا)42 :
1ـ 2ـ  .4عناصر طبیعی و گلها و گیاهان
واژگان مرتبط با «عناصتر طبیعی» نیز در این بستامدها به چشتم میخورند .براینمونه
واژۀ «خاک»  10بار« ،دریا»  9بار ،واژۀ «بحر»  4بار بهكاررفتهاند .تنوع و گستتتترۀ گلها و
گیاهان نیز در شعر مصفا چندان گسترده نیست .واژۀ «سرو»  8بار در جایگاه مشبهبه قامت
محبوب بهكار رفته ا ست :سرو قد ،سروی ست از صفا ،باالی تو سرو بو ستان من ،سرو قد،
سروقدان هنر ،سرو ناز كه همگی به قامت معشوق اشاره دارند.
ستتروی كه ستترفرازتر از آستتمان بود
ستترویستتت از صتتفا و بلندی و اعتدال
(شبهای شیراز)63 :
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واژۀ «الله» نیز  2بار در ستتتاخت تشتتتبیهی :داغی چو الله و استتتتعاری  :اللۀ باغ من
(مع شوق ) بهكار رفته ا ست « .سو سن» نیز طبق سنت ادبی گل صد زبانی ست كه عاجز از
وصف محبوب است .بوی و عطر معشوق چون رایحۀ یاس و سپرغم دلانگیز و سپیدی اندام
چون گل مریم چ شمنواز ا ست هركدام ازین واژهها تنها  1بار در ق صاید وی آمدهاند« .بید»
و «ارغوان» نیز در معنی حقیقی خود 1بار بهكار رفتهاند« .خار» نیز 2بار بهكار رفته است.
1ـ 2ـ  .5جانوران:
جتتانوران بتته اشتتکال مختلتتف در قصتتاید مصتتفا بتتهكار میرونتتد .بتترای نمونتته واژۀ
«ش تیر»  8بتتار بتتا ستتاختهای مختلتتف ماننتتد شیرس تیهگردن شتتب ،ی تا استتتعاره از ختتود
شتتاعر :شتتیر ارغنتتد ،آهتتوی شتتیرگیر یتتا استتتعاره از شتتاعران بتتهكار رفتتته و در جتتایی
بهشکل استعاره از هندوستان و ایران بهكار رفته است:
بهیک بند گشته اسیر از ندانی
من و تو دوشیریم از پا نشسته
واژۀ «گتترگ»  4بتتار بتته كار رفتتته و گتتاه استتتعاره از روزگتتار بتتوده و گتتاه دشتتمنان
شتتاعر و گتتاه حکتتام .واژۀ «روبتتاه»  2بتتار و در معنتتی انستتانهای پستتت و حقیتتر بتتهكار
گرفتته شتده استتت .متوارد دیگتتر مربوطبته حتوزۀ پرنتتدگان استت؛ ماننتتد «همتا» كتته در
تركیبتتتاتی چتتتون :همتتتای آرزو (2بتتتار در معنتتتی مختلتتتف) ،همتتتای بختتتت ( 2بتتتار)،
فرخنتتدههما ،همتتای آش تیانه در مجمتتوع  7بتتار بتتهكار رفتتته استتت .واژۀ متترغ نی تز  4بتتار
بتتهكار رفتتته استتت :متترغ دل(تشتتبیه بلیتتغ) ،مرغنغمهپرداز(دوستتت درگذشتتته شتتاعر)،
متترغ نغمهخوان(استتتعاره از ختتود شتتاعر) و م ترغ گلستتتانی(معنی حقیق تی ) بتتهكار رفتتته
است.

1ـ 2ـ  .6آركائیسم یا كهنگرایی در قصاید مصفا
برخی ویژگیهای سبک خراسانی در اشعار م صفا آشکارا ح ضور دارد كه اغلب در سطح
لغوی و نحوی نمود پیدا كردهاند ،آ شنایی عمیق با سبک خرا سانی و زوایای آن باعث جلوۀ
هنر او در عر صۀ ق صاید و درونمایۀ آن شده ا ست .م صفا ب سیار از واژهها و ت شبیهات كهن
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بهره جستتته استتت كه نشتتان از تتبع وی در آثار قدما دارد؛ واژگان و تركیباتی چون :رومی
روز ،زنگی ریمن شب ،پرویزن شب ،خدیو تباهی ،رخ سار چون زریر ،اف سر ،مجرّه ،ایدون،
مشتتتکو ،خاور ،باختر ،پاداشتتتن ،غنوده ،باژگونه ،برآستتتیدن ،فالخن ،میخلد ،یله ،كژآغند،
خفتان... ،
مصفا خود در قصیدهای اذعان میكند كه پیرو شیوۀ قدماست:
از شتتتتعتر فترختی ستتتتجستتتتتتتانتی
شتتتعرم چ نان بود كه بنشتتت ناستتتی
از نتتثتتر بتتلتتمتتعتتالتتی اگتتر ختتوانتتی
ن ثرم چنتتان بود كتته نتتدا نی بتتاز
ختتوانتتنتتدم ار كتته تتتال تی ختتاقتتان تی
باهلل ج فا ن باشتتتتد و یاوه نیستتتتت
( شبهای شیراز ،م صفا20:
)
1ـ .3سطح نحوی
در ایتن بختش از پتتژوهش ،بته بررستی جملته از نظترمحتتور همتتنشینی ودقتت در
ساختهای غیرمتعارف ،كوتتاه یا بلنتدبتودن جمتالت ،كتاربردهتای كهتن دستتوری و ...
پرداخته میشود.
كجا در معنی«كه»:
غمتتتی دارم از روزگتتتاران بتتتدل بتتتر
به كاربردن همی:
چتته ارزد اگتتر زانکتته در راه متتیهن
ه

كجتتتا میكنتتتد بتتتر دل متتتن گرانتتتی
(شبهای شیراز ،مصفا)38 :
نگتتتردد همتتتی صتتترف دور جتتتوانی
(همان)36-38 :

سخت در معنی قیدی«بسیار»
خویشتتتن ستتخت ز قهتتر از تتتو قتتویدل كتتردم

سستتت شتتد روی تتتو چتتون دیتتدم بنی تادم بتتاز

(سیپاره ،مصفا)46 :
ساختن نکره با«یکی»:
بهختتتدا ای كتتتز غتتتم متتتن شتتتادی
چتتتتو یکتتتتی بیتتتتد از وزش بتتتتادی
زی در معنای بهسوی:
زی متتتتن بکیمیتتتتای نظتتتتر بنگتتتتر

زز وفتتتای تتتتو چتتته كتتتنم یتتتادی
ستتتتروپا انتتتتدر هیجتتتتان آیتتتتم
(سیسخن ،مصفا)27 :
تتتتتتا بشتتتتتکنم بهتتتتتای زر كتتتتتانی
(شبهایشیراز ،مصفا)19 :
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كاربرد حروف اضافه مضاعف:
به جانم اندر كمتال دارم هنتوز بتر رخ جمتال دارم

جمتتال اگتتر در زوال دارم زوال انتتدر هنتتر نتتدارم

گتترم همقتتتدم گتتردی انتتتدر زمانتتته

(سپیدنامه ،مصفا)43 :
ورم بفشتتتتری دستتتتت هم داستتتتتتتا نی
(همان)37:

الف اطالق:
مه و ستتتتال با ای فستتتوستتتتا رستتت ید

شتتتتبوروز بتتتتا ای دریغتتتتا گذشتتتتت
(سیپاره ،مصفا)23 :

تشدید مخفف:
بت شکّرین دهتنم بیتا گتل نتاز و نستترنم بیتا

زر و زیور چمنم ب یا كه دل از تو كامروا كنم

(سیسخن ،مصفا)18 :
ایچ بهجای هیچ:
گتتتر زآنکتتته بتتتودم ایتتتچ بتتتری انتتتدر

میخوانتتتدمت بهخانتتته بتتتهمهمانی

تا در معنی برحذرباش
گرمتی بتتازار یوستتف دارم ای عمتتر عزیتز

تتتا نپنتتداری غالمتتی بیخریتتدارم بیتتا
(سپیدنامه ،مصفا)39 :

2ـ سطح ادبی
2ـ  .1بیان
2ـ 1ـ  .1تشبیه در قصاید مصفا:
تشتتبیه ادعتتای ماننتتدی بتتین دو چیتتز استتت(بیان و معانی،شمیستتا )34:تشتتبیه از
عناصتتر خیتتالانگیزی شتتعر استتت و بتتهمعنی بیتتان مشتتاركت دو چیتتز استتت در وصتتفی از
اوصاف توسط الفاظ مخصوص(.معالمالبالغه ،رجایی)244:
تشتتبیه بتته شتتکلهای گونتتاگون در قصتتاید مصتتفا جلتتوه میكنتتد و یکتتی از بتتارزترین
عناصر شعری است.
انواع تشبیه در قصاید مصفا:
در قصتتاید مصتتفا پركتتاربردترین نتتوع تشتتبیه ،تشتتبیه بلی تغ استتت .در چهتتل قص تیدۀ
مصتفا حتدود  98تشتبیه بلیتغ بتهكار رفتته استت كتته حتدود  75متورد آن تشتبیه بلیتغ
اضافی و  23مورد بلیغ اسنادی است.
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 32متتورد از آنهتتا تشتتبیه معقتتول بتته محستتوس و  27متتورد تشتتبیه محستتوس بتته
محسوس و  6مورد معقول به معقول است.

همانطوركتته مالحظتته میشتتود بیشتتتر مشتتبههای بتتهكار رفتتته در ای تن تشتتبیهات
معقتتول میباشتتند كتته برختتی از آنهتتا مربوطبتته مبتتاحثی ازقبی تل آرزو ،هستتتی ،وجتتود،
عشق ،احسان ،غم ،حسرت ،فراق ،عصمت ،لطف ،محبت ،ادب ،دانش ،عمر ...است.
مشتتبههای مربوطبتته حتتوزۀ غتتم و انتتدوه  10متتورد(هجر ،جفتتا ،حستترت ،محنتتت،
بال،فراق ،آه ،غم 3بار) مشتبههای مربتوط بته حتوزۀ (امیتد و عشتق هتر كتدام  4متورد) و
مباحتتث مربتتوط بتته زنتتدگی ماننتتد(عمر ،روزگار،زنتتدگی) بیشتتترین كتتاربرد را در جایگتتاه
مشبههای معقتول دارنتد .مشتبهبههای مربتوط بته حتوزۀ عشتق و امیتد (آفتتاب ،زنجیتر،
آسمان،آتش،شتتتتتترار و بحتتتتتتر) و مشتتتتتتبهبههای مربوطبتتتتتته حتتتتتتوزۀ غتتتتتتم و
اندوه(شب،خنجر،دام،آتش،ابر،باران،بارستتتتتنگین ،خار،صیاد،ستتتتتنگ) و مشتتتتتبهبههای
مربوط به روزگار(كشتی ،صیاد،زخمه اندوه) میباشند.
ختتواهی ار بیتترون كنتتی از پتتای دل ،ختتارم بیتتا
رفتی بنشست بر پتای دلتم ختار فتراق
(سپیدنامه ،مصفا)38 :
ستتنگ بتتال دگتتر بفالختتن چتترا نهتتد

دهتتر دغتتل ،كتته متتن همتته جتتایم شکستتته استتت

(سیسخن ،مصفا)18:
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بتتتهدام هتتتوای تتتتو پابنتتتد نیستتتت
گسستتته استتت زنجیتتر امیتتد و بتتیش
(سیپاره،مصفا )9 :
تشتبیه مرستل و مفصتل نیتز  46بتاردر قصتتاید مصتفا بتهكار رفتته استت كته بستتامد
قابلمالحظتتهای نیستتت .اغلتتب ایتتن تشتتبیهات تحتتتتأثیر تصتتاویر شتتاعران كالستتیک
است و چون پیشنیان روی معشتوق بته گتل و ستپیدی او بته گتل متریم ،قتد بته سترو و
چشم به ستتاره ماننتد شتده استت .شتاید آنچته بته كتالم مصتفا تتازگی میبخشتد زبتان
ستتاده و روان او و شتتتیوۀ ختتتاص بیتتتان وی استتت .در بتتتین ایتتتن تشتتتبیهات ،برختتتی
مشتتبهبهها تتتازگی دارنتتد و برخ تی بهصتتورت مركتتب و ی تا مقی تد میباشتتند؛ بتترای مثتتال
تشتبیه حتتال شتاعر بتته كشتتی ناختتدامرده یتا تختتتۀ گمشتدهبادبان یتا دورهگترد بیابتتانی
ازین جملهاند.
تتتو چتتون تختتتهیی گمشتتده بادبتتانی
متتنم چتتون یکتتی ناختتدامرده كشتتتی
(شبهای شیراز ،مصفا)34:
مشتتبهبههای دكتتتر مصتتفا را میتتتوان در چنتتد دستتتۀ اصتتلی جتتای داد كتته برخ تی از
پركاربردترین آنها عبارتند از:
-1مشبههای مربوط به حیوانات  6مورد (شیر3بار/آهو/1گرگ 1بار ،سمندر:)1
سركشی طبتع همچتو شتیر مترا كشتت
آه كتتتته در ایتتتتن زمانتتتته روبتتتتهپرور
(سپیدنامه ،مصفا)4:
-2مشتبهبههای مربوطبته حتوزۀ گلهتا و گیاهان(گل،گتتل بوستتان ،یتاس و ستپرغم ،گتتل
مریم ،الله نعمانی ،زعفران،اسپند،غنچه،سرو)
رخستتتارۀ همچتتتو زعفتتتران متتتن
بنگتتتتتر كتتتتته سرشتتتتتک،ارغوانی كتتتتترد
(سیپاره ،مصفا)44 :
-3عناصر نجومی(ماه ،2مهر)3
ای پتتتتاكزاده متتتترد خراستتتتانی
از ختتتاوران چتتتو مهتتتر برآستتتیدی
(شبهایشیراز ،مصفا)19 :
 -4آالت موسیقی(نی  3بار)
چته بالیتتی تتو كتته بته هجرانتتت همته شتتب مویته كنتتان آیتم

همهشتبنتالمهمتهشتبگتریمهمتهشتبچتوننتیبتهفغتانآیتم

(سیسخن ،مصفا)27:
برختتی دیگتتر از عناصتتر طبیعت(دریتتا ،صتتحرا ،كوه،كتتاه،گرد) زمتتان (صبح،شتتام)
همچنتتین اشتتک ،سرشتتک ،شتتمع ،آینتته ،متتی ،عاشتتقان خستتته در جایگتتاه مشتتبه بتته
قرارگرفتهاند.
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2ـ 1ـ  .2استعاره در قصاید مصفا
در قصتتاید دكتتتر مصتتفا حتتدود  40اضتتافۀ استتتعاری بتتهكار رفتتته استتت كتته در 14
متتورد آنهتتا بختتش اول اضتتافههای استتتعاری مربوطبتته اعضتتای بتتدن استتت؛ ماننتتد :تتتن
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
شمع و برخی از آنهتا مربتوط بته روزگتار استت؛ ماننتد :چترخ پیتر ،چترخ زنپتذیر ،بتازی
چتترخ ،روزگتتار پیتتر ،دهتتر دغتتل ،دهتتر زبونیپستتند ،ستتردمهری دهتتر ،ستتوداگر زمانتته،
بیوفتتایی تقتتدیر ،دیتتدۀ زمانتته ،وفتتای زمانتته ،دستتت زمتتان و فلتتک نتتادان و برختتی دیگتتر
ماننتتد :استتیر غتتم دل ،دل دردختتو ،دل دیوانتته ،چنگتتال هتتوس ،چشتتم زختتم بتتاد ،لطتتف
مطر ،میل قضا و ...اشاره كرد .
 68متتورد از استتتعارهها بهشتتکلِ استتتعارۀ مکنیهتخلییتته غیراضتتافی استتت .اغلتتب
مشتبهبههای محتتذوف (46متتورد) در قصتاید مصتتفا مربوطبتته انستان استتت؛ دریتن ابیتات
مشتبههای ذكتتر شتتده بتته انستان ماننتتد شتتدهاند و ویژگیهتتا و صتفات انستتانی بتترای آنهتتا
آورده شده است :گل شده منفعتل ز تتو ای شتده مته خجتل ز تتو ،وز دیتده اشتک شتوق
به رخ میتدود هنتوز ،چشتم از جمتال دوستت خبتر میدهتد هنتوز ،ستر بترون نتاوردی از
ختتاک ستتیه نتترگس بتته دشتتت ،داننتتد مهتتر و متتاه كتته بتتی خانتته استتت و ...برختتی از
مشبهبههای محذوف مربوطبته جتانوران استت؛ ماننتد خشتم عنتان گسستتۀ دریتایم ،كته
در آن خشتتم بتته استتبی عنانگسستتته ماننتتد شتتده استتت و برختتی از مشتتبهبههای
محتتذوف مربوطبتته حتتوزۀ پرنتتدگان استتت :شکستتتهپرم /شکستتتهبالم /نتته بتتال و نتته پتتری
دارم /خواهم گشود پتر بته ستوی مینتو كته شتاعر در ضتمیر ختود ،ختود را بته پرنتدهای
ماننتتد كتترده استتت و اجتتزای آن را (بتتال و پتتر و )...آورده استتت و در جتتایی دیگتتر ،جتتان
فردوس تی را بتته گل تی ماننتتد میكنتتد و پژمتتردن را بتتهعنوان مالیمتتات آن ذكتتر میكنتتد:
جتتان فردوستی ز طعتتن عنصتتری پژمتترده بتتود/گر نبتتودش شتتوكت ای تران پهنتتاور امی تد و
 14متتورد بهشتتکل منتتادا بتتهكار رفتتته استتت :ای ختتدیو تبتتاهی /ای پادشتتاه س تیاهی /اال
ختتاک جتتانپرور دهلتتی/ای بختتت  /ای ستتینه /ای دل /ای دیتتده /ای دود آه /ای ستتیل
اشک /ای دردورنج /ای اندوه  /ای محنت /ای نسیان /ای عقل.
ازنظتترِ موضتتوع مشتتبه برختتی از ایتتن استتتعارات مربوطبتته روزگتتار و گتتردون استتت
استتت :ستتروقدان هنتتر را او بتته ختتاک انتتدر فکنتتد /او بتته فردوس تی بپی تری غتتم محنتتت
درفزود و...
گردش گردونتتک ح ق یر مرا كشتتتتت
آه و دریغا كه چترخ پیتر مترا كشتت
تیغ جتوانمرد كتش كشتید و بستی جستت
دید كستتتی نیستتتت ناگزیر مرا كشتتتت
(سپیدنامه،مصفا)4 :
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و در متتواردی كتته مربتتوط بتته مفتتاهیم غتتم و انتتدوه استتت از ای تن نتتوع استتتعاره بهتتره
میبترد :بستتۀ دردم ،استیر محنتتم ،سرشتک بتر ختواب چشتم متی زده ره میزنتد ،بختت
خفت ،دل خیال ختام میپتزد ،غتم شتتابان رستید ،بختت سرنگونستار،جگرم میختورد غتم
هستی ،صتید محنتتیم ایتن ستتم نشتگفت از گتردون ،در جتانم انتدکانتدک انتدوه كترد
خانه.
و برخ تی از مشتتبهها مربوطبتته گتتل و گیاهتتان استتت :گتتل شتتده منفعتتل ز تتتو ،ستتر
برون ناوردی از خاک ستیه نترگس بته دشتت ،اللتۀ صتحرا نشتین را تشتنه كتامی كشتته
بود و...
و در دو متتورد نی تز اشتتک و سرشتتک در جایگتتاه مشتتبه قتترار میگیرنتتد :سرشتتک بتتر
خواب چشم می زده ره میزند ،وز دیده اشک شوق به رخ میدود هنوز.
و در سته متتورد نیتز مشتتبه ذكتتر شتتده عناصتر نجتتومی استتت :ای شتتده متته خجتتل ز
تو ،خورشید مشتری شودت ،مهرومه دانند ،ای آفتاب دیدی بیدادش و...
 67متتورد استتتعارات بتته كتتار رفتتته در قصتتاید مصتتفا از نتتوع «استتتعاره مصتترحه»
است كه میتوان آنها را در گروههای زیر جای داد:
محبــوب :نوگتتل خنتتدان /متته گلتترو /صتتنم (  4بتتار) ،بتتت (/)2گتتل نتتاز و نستتترن /زر و
زیور چمن /چشم و چراغ من /اللۀ باغ من /نگین  /گوزن /صیاد  /شمع.
اندام محبوب :سرو /لعل  /سلسله  /نرگس( 2بار)  /سنبل  /سیه دانه.
اشک :اخگتر /لعتلوگوهر /گوهربتار /آتتش /خونتاب جگتر /ختون دل ( /)2گتوهر /اختتر/
خون  /آب شنگرفی.
دوســتان شــاعر :نختتل ثمركتترده /نختتل /مهتتر بلندپایته (دكتتتر صتتورتگر) /آفتتتاب بتتزم
محبان(دوستتت شتتاعر) /متتاه نوستتفر( دوستتت شتتاعر) /شتتمع شبستتتانی ،متترغ معن تی بتتال
مینو(روحانی) /خورشید من ،مرغ نغمهخوان(دوست شاعر)
خــود شــاعر :گتتوهر /شتتاهباز /شتتیر ارغنتتد /بلبتتل شکستتتهپرِ غمگ تین  /بیقتترار اختتتر
نورانی.
دشمنان :روبه /دیو /مینای رنگ كرده /اسکندر تیره جان /گرگ.
روزگار :چرخ پیر ،گردونک حقیر ،ویرانهخاكدان.
نظم و نثر (سخن نغز) :گوهر /پروین /لعل
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مصتتفا در اغلتتب استتتعارههایش پی ترو ستتبک قدماستتت كتته نشتتان از تتبتتع وی دری تن
آثتتتار دارد .واژههتتتای بهكاررفتتتته پتتتیش از او نیتتتز ستتتابقه داشتتتتهاند .همانگونهكتتته از
تقستیمبنتتدی فتتوق مشتتخص متیشتتود شتتاعر بتترای دوستتتان ختتود نیتز بتته مناستتبتهای
مختلتتتف قصتتتیده ستتتروده استتتت .استتتتعارات مربوطبتتته اشتتتک نیتتتز نستتتبتاً بستتتامد
قابلمالحظهای دارند كه نشاندهندۀ روح حساس شاعر است.
2ـ .2بدیع معنوی
2ـ 2ـ  .1تلمیح در شعر مصفا:
تلمتیح اشتاره بته داستتان ،قصته یتتا آیته و حتدیث در متتن استت و «دو ژرفستتاخت
تشبیه و تناسب دارد؛ زیترا اوالً ایجتاد تشتبیهی بتین مطلتب داستتانی استت و ثانیتاً بتین
اجزای داستان تناسب وجود دارد( ».نگاهی تازه به بدیع ،شمیسا)112:
حدود  29بیتت از قصتاید مصتفا دربردارنتدۀ آرایتۀ تلمتیح استت كته میتتوان آنهتا را
بته شتشگروه تقستتیم كترد 17 :بیتتت دربردارنتدۀ استامی شتتاعران است(ستعدی ،حتتافظ،
وصتتال ،شتتوریده ،عنصتتری ،مسعودستتعد ،فردوستتی ،قتتاآنی ،خاقتتانی ،رودكتتی ،فرختتی،
بهتتار،داوری و فرصتتت)؛  4بیتتت دربتتارۀ پادشاهان(استتکندر،چنگیز ،جمشتتید)؛  2بیتتت
پرنتتتدگان (ستتتیمرغ ،عنقتتتا ،هدهتتتد)؛  5بیتتتت مربتتتوط بتتته مفتتتاهیم متتتذهبی
اعتقادی(مصطفی ،سلیمان ،رهبر) و  1بیت درمورد نویسندگان (بلمعالی).
جان مستعود ار نمتیبستتی بته شتعر تتر امیتد
زهره از تاریکی جان كاه ز ندان باختی
(شبهای شیراز ،مصفا)55 :
فر خیوار ز خوشبتتاوری و ستتتتادهد لی

عتتذر پتتذرفتم و دل در كتتف تتتو دادم بتتاز

(سیپاره ،مصفا)24:
همانطوركه مشتخص متیشتود بیشتتر توجته وی بته شتاعران بتوده استت و پتس از
آن به شتاهان و عناصراستاطیری ماننتد ستیمرغ و عنقتا كته علتتش تتبتع شتاعر در آثتار
كهن است.
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2ـ2ـ.2ایهام در قصاید مصفا:
همچون نیی كته از دم نتایی جتدا كننتد

در هجرت دوست ناله بته نتایم شکستته استت

(سیسخن ،مصفا)18 :
(دم در معنای خون با نای ایهام تناسب دارد)
لعلش جدا شتد از لتب متن ویتن عجتب كته جتان

هتتر دم هتتزار بتتار بتته لتتب میرستتد هنتتوز
(همان)20 :

از برم رفتت و خیتال رخ زیبتاش هنتوز

چشم بیخواب مترا آینته ستان روی بهروستت

(همان)32 :
2ـ2ـ .3ایهام تضاد:
خویشتن سخت بته قهتر از تتو قتویدل كتردم

سستت شتد روی تتو چتون دیتدم بنیتادم بتاز

(سیپاره ،مصفا)46 :
2ـ 2ـ .4ایهام تبادر
ستر بتترون نتتاوردی از خاکستتیه نتترگس بتته دشتتت

جتتان او را گتتر نتتدادی متترد برزیگتتر امیتتد
(شبهایشیراز ،مصفا)54 :

مرد ،مُرد را به ذهن متبادر میکند كه با خاک سیه تناسب دارد.
2ـ 2ـ .5ایهام ترجمه
چشتتم دریتتا دستتت و طوفتتان طبتتع در هجتتران تتتو

ختتون و آتتتش میفشتتاند دم بتته دم در پتتای متتن

(همان)64 :
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2ـ  .3تنسیق الصفات:
آن است كته چنتدین صتفت بترای نتامی درپتیِ هتم آورده شتود .شتمار صتفتها بایتد
بتتیش از دو باشتتد تتتا فراچشتتم آیتتد و آرایتته شتتمرده بتوانتتد شتتد (بتتدیع ،زیبتتاییشناس تی
ستتخن پارستتی ،كتتزازی .)96 :در اشتتعار بررسیشتتده متتوارد انتتدكی یافتتت شتتد كتته بتته
زیبایی بهكار رفته است:
مویمیتتان و مشتتکمو نکتهشتتناس و نکتتتهگو

چون تو بگو كجاست كتو نته بهختدا نمیشتود

بستتتۀ دردم استتیر محنتتتم بیچتتارهام

دردمنتتدم دردپیونتتدم گرفتتتارم بیتتتا
(سپیدنامه ،مصفا)57 :

بت خوشخویم مه گلبویم گتل متهرویتم چته صتفت گتویم

بهتو ای زیبای سیه مویم كته نته شترمنده ز بیتان آیتم

(سیسخن ،مصفا)27 :

3ـ سطح فکری
اندیشتهها و روح آزادیختتواه مصتتفا همتتواره در چتتالش بتتا تضتتادهای اجتمتتاعی استتت
و شتتعر وی بستتتری استتت كتته وی ختتود را آزادانتته در آن بتتهجوالن میانتتدازد؛ آنچتته
زمینههای فکتری مصتفا را نشتان میدهتد در جایگتاه فتردی كته روحتی نتاآرام و دلیتر و
در ستیز بتا جبتر زمانته و موضتوعات اجتمتاعی دارد ،بته شترح زیتر میتتوان طبقهبنتدی
كرد:
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3ـ  .1گله وشکایت از روزگار:
پتتتایم بتتتهدام مانتتتده و صتتتیاد روزگتتتار
دستتت زمتتان بتته زخمتتۀ انتتدوه زنتتدگی
آه و دریغتتا كتته چتترخ پیتتر متترا كشتتت
متتته و ستتتالها هرچتتته بتتتر متتتا گذشتتتت
رستتتید از غتتتم و درد جتتتانم بتتته لتتتب
3ـ  .2مفاخره:
ستتوداگر زمانتته چتتو گوهرشتتناس نیستتت

از بتتیم ،دستتت عقدهگشتتایم شکستتته استتت
چنتتگ دل ستترود ستترایم شکستتته استتت

(سیسخن ،مصفا)18 :

گتتردش گردونتتک حقیتتر متترا كشتتت
طربكتتتاه و انتتتدوهافتتتزا گذشتتتت
بتته متتن لحظتته و ستتاعتی تتتا گذشتتت
(سیپاره ،مصفا)23 :
مینتای رنتگكرده بهتایم شکستته استتت

(سیسخن ،مصفا)18:
چتون تتو كتس زیتن شتاهدان شتعر مترا نشتناخت قتتدر

چتون تتتو كتس آگتته نشتتد از شتیوۀ شتیوای متتن

در جهتتتان یتتتک جهتتتان متتتتاع هنتتتر

(سپیدنامه ،مصفا)65:
بتتتیخریتتتدار دارم ایتتتن چتتته كتتتنم
(سیپاره ،مصفا)34 :

3ـ  .3واسوخت:
من متی روم ستیمرغ را بینتی اگتر بینتی مترا

یا پشتت گتوش ختویش را بینتی تتاگر بینتی مترا

(سیسخن ،مصفا)39:
ز خویش اگر برترم نتداری نیتاز اگتر ستوی متن نیتاری

زناز كم كن كه با تتو بتاری برابترم ستر اگتر نتدارم

(سپیدنامه ،مصفا)43 :
3ـ  .4گله از دوستان
فتتر و شتتکوه و منزلتتت از مهتتر متتن گرفتتت

در حیرتم كه دوستت چترایم شکستته استت

(سیسخن ،مصفا)18:
دشتتتمن متتتن نیتتتز نبینتتتد یکتتتی
دوستتتکان دشتتمن و بتتدخواه دوستتت

آنچتته متتن از دوستتت جفتتا دیتتدهام
دشتتتتمنکان دوستتتتتنما دیتتتتتدهام
(سیپاره ،:مصفا )35

3ـ  .5وصف معشوق:
از بوی مشتک رفتتهام از هتوش ای عجتب

بر من نستیم دوستت مگتر متیوزد هنتوز

(سیسخن ،مصفا)20 :
چتته بالیتتی تتتو كتته بتته هجرانتتت همتته شتتب در هیجتتان آیتتم

همهشب گریم همهشبنالم همهشبچوننتیبتهفغتانآیتم

(سیسخن ،مصفا)27 :
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3ـ  .6قسم:
گفتتتم بتتاهلل گنتتاه نیستتت متترا گفتتت

هست و چو گترگ بهانتهگیتر مترا كشتت

(سپیدنامه ،مصفا)24:
ز شتام جتویم نشتتان مویتت بتهصتتبح گتویم حتدیث رویتت

جز اینکه گفتم قسم بمویت خبتر ز شتام و ستحر نتدارم

(سپیدنامه ،مصفا)42 :
3ـ  .7داشتن نگاه منفی به زن:
دیتتد كتته متتردیم هستتت و فحلتتی و رادی
نقتتش آن زرق بدانستتتم و بتتا ختتود گفتتتم

3ـ  .8مناعت طبع:
دهتتر زبتتونی پستتند چتتون كتته نکتتردم
وای كتته در روزگتتار گرستتنه چشتتمان
3ـ  .9اندیشههای وطنی:
فتتارغ از اندیشتتۀ استتیری خویشتتم
غم ز كتم ختویش و بتیش خلتق نتدارم

از چنگ دشتمن و بیگانته رستته بتاد

ستتعتری چتترخ زنپتتذیر متترا كشتتت
(همان)23:
زن پتیتتتتاره و تفستتتتیر بنتتتتازم رو را
(سیپاره ،مصفا)29 :
بنتتدگی خواجتته و امیتتر متترا كشتتت
(سپیدنامه ،مصفا)23 :
سیردلی های چشتم ستیر مترا كشتت
(همان)25 :
حستترت ایتتن ملتتت استتیر متترا كشتتت
غصتتۀ ایتتن متتردم فقیتتر متترا كشتتت
(همان)25:
دیتتتن شتتتما،نژاد شتتتما ،كشتتتور شتتتما
(شبهایشیراز ،مصفا)26 :

3ـ  .10اخوانیات:
دد زادگتتتتتاه متتتتتژدۀ دیتتتتتدارت
فتتری بتتر تتتو ای پیتتک هندوستتتانی
3ـ .11اشاره به حوادث تاریخی:
بیارام یکدم كته چتون متن فسترده
بیاستتتای لختتتتی كتتته تتتتو نیتتتز

«صتتتتورتگرا» چتتتتهها بنگتتتتر كتتتترده
(همان)16 :
پیتتتتتتامآور شتتتتتتادی و شتتتتتتادمانی
(همان)34 :
ز بیتتتتتتداد استتتتتتکندر تیرهجتتتتتتانی
(همان)34 :
چتون متن نیاستوده از قهتر چنگیزختانی
(همان)35 :
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نتیجهگیری:
پیوند شتتعر مصتتفا با زبان و ادبكهنستتال فارستتی و استتتفاده از واژهها و تركیبات آن
به صورت متنوع در اشعار این شاعر مشهود است؛ این امر یکی از تمهیداتی است كه شاعر با
بهكاگیری آن به زبانش شکلی حماسی و با صالبت بخشیده است .این باستانگرایی یکی از
شیوه های مهم شعر م صفا ست كه موجب برج ستگی زبان شعر او شده ا ست .باید توجه
داشتتت كه به كارگیری واژگان فصتتیح و باشتتکوهِ گذشتتته مانع تحول و پویایی نیستتت و اگر
به اقتضای این قالب شعری كه در زمرۀ قالبهای حماسی محسوب میشود همنشین واژههای
امروزی شده است نشانۀ اصالت و ریشهداربودن آن است.
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
شیوۀ شاعری وی كته آوردن جمتالت متعتدد در یتک بیتت یتا حتتی یتک مصتراع استت
هماهنگ استت .درزمینتۀ ردیفهتای بهكاررفتته در قصتاید نیتز ردیفهتای فعلتی بیشتترین
بستتامد را در اشتتعار دارنتتد؛ ای تن تکرارهتتا بتتا موضتتوع و محتتتوای شتتعر متناستتب استتت و
اندیشۀ مركزی شتعر را تقویتت متیكنتد؛ شتاعر ازطریتق ایتن تکرارهتا تتداوم و استتمرار
امتری را بته مخاطتب القتا كنتد و مضتتمون مركتزی شتعر را تقویتت میکنتد .نیمتی ازیتتن
ردیفهتتا ،بتتهصتتورت فعلهتتای ختتاص هستتتند كتته از ردیفهتتای استتنادی پویاترنتتد و جنتتب
وجوش بیشتری بته شتعر متیبخشتند و موستیقی و ریتتم شتعر را غنیتتر متیكننتد و بتا
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
كتته شتتاعر هنرمندانتته به كارگرفتتته استتت؛ تضتتادهایی كتته گتتاه در ستتطح واژه و گتتاه
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بهشکل مقابلته بهكاررفتته انتد؛ یعنتی تضتاد در ستطح كتالم استت نته واژه و گتاهی نیتز
افعال بهشکل سلبی و ایجابی در مقابل هم قرار میگیرند.
در سطح واژگانی نیز بسامد واژگان مرتبط با حوزۀ غمگرایی بیش از سایر حوزههاست.
شتتتاعر درد اجتماعی دارد؛ وی با به كارگیری این واژگان از مستتتائل تلخ اجتماعی وتاریخ
دردناک وطن ستتتخن میگوید و در بستتتیاری از موارد از نیمدوستتتتان و مردم ناآگاه گله و
شکایت میکند .واژۀ خون و صورتهای مختلف آن با ب سامد چ شمگیری درین ق صاید تکرار
شده كه با لحن حماسی شاعر و ابن قالب شعری هماهنگ است .اغلب واژگان بهكاررفته در
ق صاید م صفا در حوزۀ مح سو سات قرار دارند و همین امر به شعر وی كیفیتی مح سوس و
عینی بخشتتیده استتت و آن را از حوزۀ انتزاعی و ذهنی دوركرده استتت .میتوان گفت تکرار
بارزترین ویژگی قصتتتاید وی استتتت؛ بهویژه تکرار كلمه و جمالت و افعال حركتی كه باعث
ایجاد نوعی تأكید در شعر شده و اندیشۀ مركزی حاكم بر شعر را برجستهتر مینماید.
در سطح ادبی همانگونهكه در بخشهای پیشین بیان شد آشنایی عمیق شاعر با سبک
خراسانی سبب شده وی در عرصۀ شعر ،بیان مضامین حماسی ،وطنی گله و شکایت و سایر
مضتتامین ،واژگانی مناستتب برگزیند و باتوجهبه همین شتتیوۀ شتتاعری بهكارگیری آرایههای
ادبی چه در بخش معانی ،بدیع و بیان درحد اعتدال با شد؛ زیرا شای سته نی ست كه چنین
زبان پرطنطنهای با به كارگیری آرایه های مکرر و دور از ذهن در پردۀ ابهام قرارگیرد .در
بخش استعاره ها نیز عناصری مانند روزگار ،زمانه ،بخت و سرنوشت را مخاطب قرار داده و از
آنها گله میکند .شتتتاعر خود را استتتیر محنت و درد و رنج میداند .در بخش تشتتتبیه نیز
مو ضوعات مربوط به حوزۀ غم و اندوه و عمر و زمانه و زندگی بی شترین ب سامد را در جایگاه
مشتبههای معقول دارا میباشتند و تمامی این موارد همستو با اندیشته تکرارشتونده در این
اشعار است.همانطوركه بیان شد تمامی عناصر در شعر مصفا با یکدیگر پیوندی درونی دارند
و موجب استحکام ساختار قصاید وی گردیدهاند و این امر یکی از بارزترین ویژگیهای قصاید
اوست.
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