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  *يرضا شجر 

  **الهام عربشاهی کاشی

  چکیده

عظیم در ساختار مرثیه ایجـاد   تحولی، معروف خود بند ترکیببا ، سراي بزرگ جهان اسإلم مرثیه، محتشم کاشانی

اي نرسیدند. بررسی ارتباط میان فرم بیرونی و درونی شعر  به چنین مرحله، شاعران قبل و بعد از او که چنان ؛کرد

ـ ا ۀپس از تجزیه و تحلیل عناصـر سـازند   که چنان؛ هاي اصلی این پژوهش است غهاز دغد، او ، بنـد  ترکیـب ن ی

اي از  مجموعـه ، صـورت شـعر محتشـم    زیـرا وجود دارد؛  یمکوند محیمعنا پ توان گفت که میان صورت و می

ـ ، عقیدات لفظـی و معنـایی  بإلغت و حسن ترکیب با احتراز از ت، ست که در عین شیواییها نشانه ورت را بـه  ص

کاشـانی  محتشم  این پژوهش بر آن است که نشان دهنددر سعی نگارندگان دهد.  می شکلی منسجم با معنا پیوند

 خود ذهن بلند مضامین انتقال براي زبانی تصاویر و ها نشانه از هنرمندانه و خإلقانهگونه  این توانسته استچگونه 

 را کـإلم  استواري و فخامت و ندک تزریق خود بند ترکیب صورت دتوانمن پیکر به را معانی بلند روح و ببرد بهره

تصویر آفرینی هنرمندانه و ، به کار گیري موسیقی شعر، تناسب میان واژگان ایجاد .گذارد نمایش به نبوغ عین در

هـم  ي مها شگردها و ویژگی دیگر ازکارگیري لحن حماسی  و به همراه با ابتکار و خإلقیت زدایی آشنایی، هدفمند

از او نقـش   و توجه مخاطبـان و اسـتقبال شـاعران    که در پایداري آن آمیز است شورانگیز و حزن بند ترکیباین 

    مؤثر داشته است.

  معنا.، لفظ، بند ترکیب، مرثیه، محتشم کاشانی: ها واژهکلید

                                                           
 rshajari@yahoo.com/ ، نویسنده مسئولکاشان دانشگاه دانشیار *

  e.arabshahi@yahoo.com/کاشان دانشگاه فارسی ادبیات و زبان دکتراي **

  
  

بند  تحلیل و بررسی فرمالیستی ساختار ترکیب

  محتشم کاشانی از منظر لفظ و معنا
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  مقدمه. 1

اي است که ما  هنشان هر لفظ .است ي معنایی متن در گرو فرم بیانست و محتواها نظام نشانه، زبان

 دهد و افکار و اندیشۀ پنهان در ساختار را بیـان  می به معنا سوق، گشاییکدگذاري و رمز را پس از

یـک  اي است کـه جـایگزین    استعاره هم معتقد است لفظ ساد Brown, 2005: 10405(.1( کند می

ـ  است و نیازمنددر متن نشده  ساختار کشف ا بـاز نشـده   تفسیري است که تاکنون رو به جهان معن

 حتـی ، )Riffaterre( ریفـاتر  مایکـل  مثل ادبی پردازان نظریه از برخی 2)Dosse, 1967: 197( است

 واژگـان  همان و شعر محاکات سطح در اط�عاتی، معنی زیرا ؛اند تهدانس د�لت از متفاوت را معنی

 شـعر  مـاده  و صـورت  اتحـاد  نتیجـۀ ، د�لـت  و است شعر ساختاري و صوري سطح در کاربردي

 ).Hawthorn, 2000: 204( اسـت  شـعر  کلیـت  یـا  شعر عمودي محور برآیند و غیرمستقیم طور به

 یشناس کسب در که يطور به ندا ملزوم و �زم و یافته معنا یکدیگر با ارتباط در اجزا و ها نشانه البته

ـ  ییتنهـا  بـه  یجزئ چیه، )structural stylistics( ساختگرا ـ با سـت و ین دار یمعن  در را جـزء  هـر  دی

 ياجـزا  و عناصـر  گـر ید عبارت به ؛گرفت نظر در ستمیس لک ،تینهادر  و گرید ياجزا با ارتباط

  .)129: 1372 ، سایشم( ردک یبررس مجرد و مجزا دینبا را امیپ ای متن کی

 هـا  ترکیب عبارات و واژه نقش مهم آواها و اصوات در ساختار ظاهري متن و، مهم دیگر نکتۀ

بـه   است. مؤثرکه در حقیقت انسجام میان این سطوح نیز در انتقال پیام زبان ت اس در سطح جمله

ه کـ متن اسـت   ۀیما و ساختار و جان یانسجام موضع، سطح ظاهر چهار ي�م داراک ، �فکنظر فر

 ن بـدل یموجـود را بـه جمـ�ت معـ     يها ا نشانهیاز آواها اي   همفسر مجموع، �مکدر سطح ظاهر 

ن یبـ ی، دهد و در سطح انسجام موضع یم متن معنا ۀدهند لیکتش ينا به اجزاند و در سطح معک یم

در ، شود و در سطح سـاختار تري  تفسیر منسجم�م ک ۀرده تا از رشتکبرقرار  ییارتباط معنا ها گفته

: همـان ( ر متن اسـت یانسجام فراگ یان گر چگونگیگر و بیدکیوند اجزا به یپ ین چگونگیواقع مب

  .)219ـ217

ـ دار تول عهـده  یسـ که کـ اسـت   يفراینـد زبـان  ) نیز Benveniste( ستیل بنونیر امبه نظ  د آنی

مهـم و   يعناصـر  عنـوان  به یدات زبانیل در تولیدخ يفرد يها شاخص ، ن مرحلهیدر هم .شود یم

 ـ  نشـانه  ۀحـوز ، دگاهیـ ن دیبـر اسـاس همـ    .ابنـد ی یمـ  راه یمطالعـات زبـان   ۀننده به حـوز ک نییتع

ه و یـ در تجز یاساسـ  يپـردازد و آن را امـر   یمـ  ل گفتمـان یتحل ۀمسئل يازنگرز به بین یمعناشناس

ـ  را کلمـات  برخـی نیـز  . )11: 1385 ي، ریشـع ( ردیگ یم نظر ل متون دریتحل تجلـی افکـار و   ۀ آین

ر یمسـ  شناسی نشانهدر واقع : گوید می . زمرديدانند با جهان بیروندر ایجاد تعامل  فرد يها اندیشه



  

 

 

 

 

 

 

  

 تحلیل و بررسی

  ساختار فرمالیستی

  بند محتشم ترکیب

  شانی از منظر لفظ و معناکا

                                                                211  

ان یـ ونـد م یاز پ یداند ناشـ  یتیلکنشانه را  ه سوسورک يطور به ؛سازد یم راهمو یمعناشناس يرا برا

رون و یـ جهـان ب  ۀندیلمات نماکحروف و  .ندک یم ریآن دو به د�لت تعب ۀه از رابطک و مدلول دال

حـروف و  ی، ار مختلـف انسـان  کـ نند و به تعداد افک یم يگذار جهان را نام  اءیاش، لماتک .ندا درون

 ددهـ  یمـ  را نشـان  هـا  شـه یو اند هـا  انسـان ی، د و مواضع فرهنگید ۀیزاو کیه هرکم یردا یلماتک

شـته و لفـظ   دا پیوندي محکم، نشانه کی يدو سو در دال و مدلول پس .)28ـ23: 1392 ي، زمرد(

براي راه یافتن به دنیاي معانی اي   هو معنا از یکدیگر جدا نیستند و در حقیقت هر لفظ یا واژه نشان

زبـان  در اینجا بایـد ذکـر شـود کـه      3).9: 1375ي، احمد: ک؛ نیز ن23: 1382 ي، سجود( تاثر اس

، رو اسـت. ازایـن   ويي بلند و فخـیم  ها بیانگر افکار و اندیشهبه خوبی ، محتشم کاشانی بند ترکیب

محتشـم از حیـث فرمالیسـتی و سـاختاري تحلیـل و       بنـد  ترکیبدر پژوهش حاضر سعی شده تا 

ناگزیر هر لفظ و عبارتی که در این اثـر   ،شناختی این اثر نبوده انهد غرض ما نشبررسی شود. هرچن

و محتشم  مخاطب را به عالم معنا پیوند دادهاست که بوده اي   هدریچنشانه یا  منزلۀ ، بهاستفاده شده

در حقیقت محتشم براي نشـان دادن   را به کار برده است.ها  آن ،با در نظر داشتن اهداف بلند خود

ـ  ي ک�م بهره برده؛ بـه ها دربارۀ حوادث عاشورا از تمام ظرفیت، اندوه و حزن درونی خود اي   هگون

بـراي انتقـال شـور و    ) هـا  و مصـوت  هـا  قافیه یا صامت، ردیف، وزن( موسیقی شعر محتشم ازکه 

ضمن ، آفرینه است. محتشم با لحن حماسی و شورانگیز خود نهایت استفاده را برد احساس حزن

عـدم غفلـت از فلسـفۀ نهضـت عاشـورا بـا اسـتفاده از         وسنگ شعر آیینـی   به رسالت گران توجه

، تصویرسـازي ، برخـی از وقـایع بـراي اثرگـذاري بیشـتر     نمـایی   تکـرار و بـزرگ  ابزارهایی ماننـد  

  .استفاده کرده است آشنازدایی و...

  همسئلان یب. 1ـ1

 شـان ارتباطمعنایی و ، ي لفظیها نشانه ،محتشم بند بیکبه ترفرمالیستی  یبا نگاه، پژوهشاین در 

جـاي   بـه قصد دارنـد   خ�ف محققان پیشینو نگارندگان بر استمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته 

 بـه دنبـال تبیـین    بیشـتر ، نشینی و توجه صرف به نکات ب�غی این اثـر  افقی یا هم توصیف محور

جانشـینی و  ( عمـودي و افقـی یـا   در محـور   بنـد  ترکیـب ایـن  و معنایی ي صوري ها ارتباط نشانه

 به دنبال دریافت د�لت کلـی ایـن اثـر   ، نگارندگان بیش از معنا، به عبارت دیگر ند.باش )نشینی هم

شـده اسـت؛    عـاملی مهـم در فراگیـر شـدن آن    ، بنـد  ترکیـب هستند و اینکه انسجام کلی متن این 

کـه  محتشـم اسـت    ۀ         ً    بان نسبتا  سادز، این اثر اقبال از عوامل یکی دیشا، يبه اعتقاد مجاهد که چنان

. )212: 1388ی، افک( شود نمی دیده آزار ب دلیکتر کیا ینامأنوس و  ۀواژیک  یحت در سراسر آن
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، زائـوم  ، فیـ رد همچون ییو شگردها ها هنر سازهخود از لمات ک زیرستاخ تابکدر کدکنی شفیعی

ـ قاف، انسـجام ، غالـب وجـه  ، وزن، نهیزم، گانیما، داستان يراو )tone( ا لحنیاز کاس  رنـگ و  یپ، هی

این تمام از  هموي پی برد  توان یم محتشم شعر تأمل در یکه بعد از اندکند ک یم ادی عناصر دیگر

 )Emerson( ه امرسـون کـ  چنان ؛بهره برده است، ا و اندیشۀ خودمعن يجهت القا ی، زبان يشگردها

ارش کـ سـد اگـر اف  ینو یمـ  طور هم ند همانک یم ر و احساسکه فکسنده همان طور ینو: گوید می

ـ یـ اسـت زبـانش ن   يدیـ هنه و تقلکارش کاگر اف .گنگ است ۀنوشت ، گنگ باشد و  یو سـنت  یز خنث

ـ انسان به رغم م یذهن يها نهفته .است يرارکت  انش جلـوه دارد یـ در طـرز ب  ه باشـد کـ ل او هـم  ی

  .)19: 1372 ، سایشم(

 قیت و ضرورت تحقیاهم. 2ـ1

 بنـد  ترکیـب  ایـن  در سـاختاري و  صوري يها ویژگی تبیین، ن پژوهشین اهداف ایتر از مهم یکی

 محـور  در اثـر  کلـی  د�لـت ، بنـد  ترکیـب  ایـن  افقی ساختار و بررسی فرمالیستی تحلیل است تا با

ز یرسـتاخ  تـاب ک ين پژوهش با در نظر گرفتن چهـارچوب سـاختار  یالبته ا .به دست آید عمودي

 يهـا  تیـ و خ�ق یزبـان  يتا به تمام شـگردها  دارد یشده است و سعانجام  کدکنی شفیعی لماتک

اشـاره    ،ق ظاهر الفاظ به مخاطبـان اسـت  یشتر از طریب یمعان يه سبب القاک ییزدا ییدر آشنا مؤثر

 ،انـد  دانسـته  یکـ یمـدح را   ه رثا وکق یو ابن رش بن جعفر إلقدامنظر ند برخ�ف کاثبات  نیز .دکن

ـ تعر، مدح و ماتم گذشتگان يافر و ستیمحتشم از نوع مدح صرف ن ۀیمرث  اظهـار ، شـان یف خوی

ل از یـ ارم و تجلکـ شمردن مناقب و م یا حتیان و سران قوم و عیا، نیو تألم بر مرگ س�ط تأسف

زدگان به صبر  دعوت ماتم، بتیم مصیتعظ، و بزرگ نشان دادن واقعه یمقام و منزلت شخص متوف

 ی است که از بررسی کلیت اثـر بـه دسـت   و این همان د�لت )162: 1385 یی، ایض( است ونکو س

  آید. می

 قیتحق ۀنیشیپ. 3ـ1

، »صبح تیره«صلواتی در  که چنان؛ است انجام شدهي بسیاري ها پژوهش، محتشم بند ترکیب ۀدربار

ادبی و فکري بررسی کرده اسـت  ، سطح زبانیسه بند محتشم را بسیار مجمل و مختصر در  دوازده

به بسـامد   ،و در بخش ادبی حماسی زبان و کاربرد لغات و ترکیبات         ِبه سادگی  ،که در بخش زبانی

: 1387( و در بخش فکري به هدف قیام و سـایر عوامـل آن اشـاره کـرده اسـت      ها آرایهبرخی از 

العلـوم و  سـید مهـدي بحر   بررسی مفهومی قصـیدۀ «ل بویه و انصاري و اصانلو هم در آ .)52ـ51

فقـط بـه بررسـی اجمـالی موضـوعات       )23ــ 1: 1392(» محتشم کاشـانی  بند ترکیبمقایسۀ آن با 
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بررسـی تطبیقـی   «لی محمدي و قربـانی حسـنارودي در   توک. اند تهشده در این دو اثر پرداخ مطرح

به بررسی تطبیقـی   )43ـ65: 1395( »محتشم کاشانی ع) در شعر شریف رضی و(رثاي امام حسین

 بررسـی « �طـف هـم در   پردازند. میها  آن يها و ناهمانندي ها بیان همانندي مضمون این دو اثر و

 بـه  )212ــ 187: 1388( »رضی شریف و کاشانی محتشم دیوان در (ع)حسین امام مرثیۀاي   همقایس

بـه   نگـاهی « ماهیـار در  واي   هکوراما  .است پرداخته اثر دو این میان تفاوت و تشابه وجوه بررسی

ضـمن معرفـی پیشـینۀ    ) 293: 1391(» محتشـم کاشـانی   بنـد  ترکیـب  و (ع)تل حسین بن علـی مقا

سـپس بـه    ،محتشـم بیـان کـرده    بنـد  ترکیـب را در ها  تأثیر آننگاري در زبان عربی و فارسی  مقتل

 نقـد «بـرادران هـم در    .انـد  تـه ي خاقانی و راوندي در شعر محتشـم پرداخ ها بازتاب سوگ سروده

عمـل کـرده و    »صبح تیره«صلواتی در  به همان شیوۀ) 20: 1395(» ساختاري شعر محتشم کاشانی

در  کـه  چنـان  ؛اسـت  محتشم پرداختـه  بند ترکیببه عبارت دیگر این مقاله بیشتر به بررسی ب�غی 

ز نیـ  )12ــ 10: 1371زاده،  (قریشـی » محتشم کاشـانی  بند ترکیبشناسی در  ي زیباییها جلوه«مقالۀ 

، آلیتراسـیون ، تناسـب ، لمـیح ي ادبی مانند تها شناسی سخن و آرایه نگارنده بیشتر به بررسی زیبایی

بـه          ً  مسـتقیما   نیز نگارندگان» فراهنجاري در شعر سبک هندي«در مقالۀ  .پرداخته است استعاره و...

زدایی در شـعر سـبک هنـدي    بـه اهمیـت آشـنا   ، کلـی  طور بهمحتشم اشاره نکرده بلکه  بند ترکیب

 نیـز  شـاره شـده اسـت.   ي شـعري عصـر تیمـوري ا   هـا  براي مبارزۀ آگاهانه با سنتراهی  عنوان به

، آوایـی ، نحـوي ، ي رایج در سبک هنـدي مثـل فراهنجـاري واژگـانی    ها نگارندگان از فراهنجاري

، اما در ایـن پـژوهش   .)90ـ79: 1394، زاده رضایی و نقینک: ( اند دهباستان گرایی و معنایی یاد کر

نشـده بلکـه    ي لفظـی و معنـوي اکتفـا   هـا  تنها به بررسـی بسـامدي آرایـه   ، برخ�ف مقا�ت فوق

مورد توجه قرار دهند ، اثرتا دستاوردهاي هنري و معنایی دیگري را در این  اند دهنگارندگان کوشی

دیـدگاه   یک را بر اساس بند ترکیبتا این  اند دهنگارندگان کوشی ه است.بدان توجه نشد تاکنونکه 

ر دو محـور افقـی و   در هـ ، ي آن یا حتـی فراتـر از ایـن مقولـه    ها فرمالیستی و معیارها و مشخصه

محـور   يها ظرافت رويایر مقا�ت بیشتر توجه خود را که س حالیدر ،نقد و بررسی کنند، عمودي

با  و راستا این در شده چاپ و مستند یفیک گزارش تاکنونالبته . اند دهنشینی معطوف کر افقی یا هم

 .است گرفته قرار محققان توجه مورد مترک، این رویکرد

  قیروش تحق. 4ـ1

محـور   ششقالب  در یفیک يها دادهو  استفاده شده است یقیتلف یقین پژوهش از روش تحقیا در

، رنـگ یپ، )Thematics( نگـا یما، )Zauom( ائـوم ز، )Oralmonolog( ازکاس، شعر یقیموس« یاصل
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 .اند دهبررسی ش »آشنازدایی

    قیقتح يها افتهی. 5ـ1

محتشم از منظـر لفـظ و معنـا یـا      بند ترکیبتحلیل و بررسی فرمالیستی  ،بحث اصلی این پژوهش

 )،substance( جـوهر  اصـط�حات ، فلسـفه  خیتـار  روزگـار  نیتر کهن صورت و ماده است که از

 يا گونـه  بـه  مـاده  و بـوده  نظران صاحب يهاوگو گفت زکمر در) Matter( ماده و) Form( صورت

 تقابـل  در مـاده ، ارسطو اتیظرن طبق. دارد قرار) Mind( ذهن ای صورت با تقابل در شهیهمی، سنت

 بیـ کتر صـورت  و ماده از ،باشد تینیع يدارا هک ءیش هر. است فرم يدارا هک است آن جوهر با

هـا   آن .داننـد  نمـی  صورت یتجل جز يزیچ را یمعن ای محتوا یروس صورتگران البته ...است شده

 کـه  چنـان  .)74ــ 68: 1391، کـدکنی  شفیعی( دانند یمعن همان را صورت و صورت همان را یمعن

 رکـ یپ يدارا و بـوده  گریدکـ ی ملـزوم  و �زم هک دانسته ها نشانه از يا مجموعه را زبان هم سوسور

ـ ؛ نیـز  15: 1386 ي، البرز( اند یانتزاع یمفهوم و ینیع يماد ، هـریس بـه نقـل از ویتگنشـتاین    : کن

 رهنمـون ) معنـا ( مـدلول  بخـش  بـه  را مخاطب که ستها دال ازاي   همجموع، متن هر .)28: 1381

. اسـت  آن درونـی  فـرم  بـا  مـتن  بیرونی فرم رابطۀ بررسی، گرا ساخت شناسان زبان کار و سازد می

 ارتبـاط  هیچ است معتقد و دانسته قراردادي     ًصرفا  را زبانی صورت هر معنی، هال.ا رابرت هرچند

 نظـر  از ،)133: 1381، هـال ( نیسـت  آن بـر  دال معنـایی  و زبـانی  صورت بین ذاتی رابطۀ و نهفته

 یـا  معنـی ، مـتن  محسـوس  جانـب  یا بیرونی فرم انداز چشم سه دارايي، شعر اثر ای لمهک این پوتب

 دو آن میـان ) Tropological( مجـازي  رابطـۀ  جانـب  یـا  درونـی  فرم، متن واضح و روشن جانب

  .)138: 1391، کدکنی شفیعی( است دیگر جانب

 موسـیقی شـعر اعـم از   ( ی فـرم بیرونـی  در پژوهش حاضر سعی شده تا ضمن بررس، رو ازاین

، .).پیرنـگ و. ، مایگـان ، زائـوم ، اسـکاز ( محتشـم  بنـد  ترکیبدرونی فرم  .) و.ردیف و.، قافیه، وزن

    .ساخت متن بررسی و تحلیل شود ستنی میان این دو فرم نیز در ژرفرابطه و پیوند ناگس

 شعر یقیموس. 2

ریچـارد   .داشـته اسـت   يو يرکن فیو مضام یدر انتقال معان ینقش اساس، محتشمشعر  یقیموس

یعنـی بعـد   ( شعر از سویی بر پایۀ مادیـت نشـانۀ زبـانی    ) معتقد است کهR.Bradford( براد فورد

ویلی ویژگی را با نوعی قابلیـت تطبیـق تـأ   این ، استوار است و از سوي دیگر )           ً       واجی و ذاتا  انسانی

          ًً   شعر منحصـرا     آمیزد. می در همها  آن مرتبط با ي غیرزبانی و مصادیقها نشانه، ي زبانیها میان نشانه

یعنـی رابطـۀ میـان آوا و    ( کنـد  می عمل غالباي   هنظام نشان، ي است که از طریق آنفراینددربارۀ 
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از سـاخت   و مصـادیق فراتـر   هـا  زبان بـا نشـانه  ، و ابزاري ارتباطی است که در آن )معنی در زبان

شـعر را   یقیموس کدکنی شفیعی. )137: 1380، ديسجو( شود می اش مواجه انعکاسی و عملکردي

: 1391 ( ترده اسـ کـ م یلمات تقسک یداخل یقیموس موسیقی قافیه وی، عروض یقیبه سه نوع موس

  براي پرورش معنا بهره برده است. یقیسه نوع موس از هر هم در شعرشمحتشم . )448

  وزن)(ی عروض یقیموس .1ـ2

وزن بـه  ، یقی شعراست. به اعتقاد خواجـه نصـیر طوسـی   در موس مؤثریکی از عناصر مهم و ، وزن

پردازد و به همین سبب مقتضی انفعا�ت در نفوس است. گـاهی وزن ایجـاب    می محاکات احوال

 محاکـات او از آن ایقـاع کنـد   ، کنـد و خـود حـروف قـول در شـعر      مـی  طیش و گاه ایجاب وقار

ناصر مهم شعر در محاکـات احـوال   از ع یکیوزن «: توان گفت می در واقع .)592: 1367، طوسی(

 جـاد یا یو حرکـات عـاطف   هـا  ج   تمو  تأثیر       ً    اصالتا  تحت، یدرون تیموزون و عواطف است و ینفسان

  .)195: 1381، یچاوش( »شود می

وزن متناسب با همـان موضـوع را   ، هر شاعري براي انتقال افکار و عواطف و احساسات خود

 ارسـطو هـم در  یقی ک�م به مخاطب القـا کنـد.   یق موسکند تا بخشی از معنی را از طر می انتخاب

ترین عامل در هدایت انسـان بـه سـمت     مهم، معتقد است که طبیعت موضوع، خود فن شعرکتاب 

    ً   کـام�   انتخـاب وزن را امـري    هـم برخـی   .)160: 1369، کـوب  زرین( اسب استنانتخاب وزن م

 شبنـد  بیکدر تر هم محتشم. )224: 1380، محجوب( دندان می هر شاعر شخصی و بسته به سلیقۀ

بهـره بـرده    محـذوف)  مکفوفب خربحر مضارع مثمن ا( »ل فاعلنیاعمفعول فاع�ت مف« از وزن

 یز�ل ۀشوند و با هم یرار نمک  ً  نا  تیع یعروض يها نکر ، ن وزنیا در ، کدکنی شفیعیبه قول  4.است

، ن اوزانیـ شـود و بـه ا   نمـی  احسـاس هـا   آن رار در ساختمانکبه ت  شوق، و مطبوع بودن ییبایو ز

از بزرگان شـعر   ياریسبب شده تا بسها  آن آهنگ م و خوشیاستمرار م� .شود یم گفته يباریجو

 ننـد کان یـ ن وزن بیـ خـود را در ا  ۀبرجسـت  يهـا  ز غـزل ین يهمچون حافظ و سعد یادب فارس و

  .)396: 1370 ، کدکنی شفیعی(

 آناز  مثـال فرخـی   بـراي  .انـد  دهدح استفاده کرماز این وزن براي ، شاعران پیش از محتشم اغلب

در مدح  يان بهره برده است. ویبارویو مناظره با ز عتیوصف طب، يران غزنویمدح ام يشتر برایب

 :  گوید می سلطان مسعود

ـ نوروز مـه بمانـد قر                             ان زمستان که در سـفر  ی     د ماه ی د     چون   چهـار  یب مهـ ی

   )39: 1363 ی، فرخ( 
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و  بـا وقـار   یوزن، محاکات عواطف خود ياو براو  است يعزادار و هیمرث، بستر شعر محتشم

 . نیـز سـت یو رقصـان ن  یزابیخ يها جو�ن وزن يبرا ییاو جا ۀاست چون سرود دهیبرگزسنگین 

ن وزن یـ مرهون او بدل شدن برخی از ابیات او به مثل سایر تا ابد ماندگار  ۀنغم، يریسهولت فراگ

 .م و خوشاهنگ استیم�

ـالم اسـت  کچه شورش است  نیباز ا   ن چه نوحه و چه عـزا و چـه مـاتم اسـت    یباز ا    ه در خلق ع

  )280: 1370 ی، اشانکمحتشم ( 

 هیقاف یقیموس .2ـ2

محتشـم  . دارد هـم  يگرید دیفوا، �مک ییایقیش موسیجز افزا به، هیقاف یهماهنگ، در شعر محتشم

  شـه یان لفـظ و اند یـ م يداروند معنـا یپ ،خاص یردن الفاظکه یبا قاف گاه، شعرش يمحور عمود در

، »مهمان«، »بستان«، »وانیا«، »دانیم«، »طوفان« يها واژهبا قافیه قرار دادن ، براي مثال .ندک می برقرار

و مهمان کرب� مان یسل: دکن می ایجاده یدر واحد قاف يارتباط معنادار »سلطان« و »ابانیب«، »مانیسل«

 »رب�کـ ف یـ رد«محتشم بـا   در میان بیابان مورد آماج ب� قرار دادند. ،جاي پذیرایی در بوستان را به

  .  سازد یم یفوق را غن یقواف

  پیـدۀ میـدان کـرب�   تدر خاك و خون                     طوفـان کـرب�    ۀ       خـورد            کشتی شکست

  گذشت از سـر ایـوان کـرب�    خون می           گریسـت         زار می      ر او               گر چشم روزگار ب

 )280: (همان

 تیـ و اهـل ب  (ع)نید بـر امـام حسـ   یـ زیبه ظلم و ستم ، دوازده بند یفقوا يدر محور عمود ای

ـ  .)285: همان( دداراشاره  شانیا تناسـب و  ، �مکـ  یقیموسـ  يه بـرا یـ ه از قافکـ ش از آنیمحتشم ب

ر و یتصـاو  ۀتوسـع  و یمعـان  یتـداع  يشتر برایه بیاز قاف ،ندکو لذت مخاطب استفاده  يساز نهیقر

 .بهره برده استافکارش م یتنظ

 لماتک اخلید یقیسمو .3ـ2

 ي خـود بهـره  ها شهیانتقال اند يبرا، محدود لفظفضاي  در ها تناسب میان صامت ازمحتشم گاهی 

  برد. می

  »آ« تکرار صامت بلند و »س« ییآرا واجـ 

  سرهاي قدسیان همه بر زانوي غم است                                       در بارگاه قدس که جـاي مـ�ل نیسـت   

  )280: (همان

ـ ا يقائل شدن بـرا  یع�وه بر تشخص صوت »س«صامت  تکرارمحتشم با  قصـد  ، ن صـامت ی
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مصـوت  نیـز تکـرار    .ندک القابت ین مصیان را در ایوب ّر ک )یپوش هیس ای( ور بودنکسوت و  دارد تا

بار از این مصوت اسـتفاده   586شاعر . سف استتأ حسرت و یادآور آه ممتد شاعر از سر» آ«بلند 

 »ر«و  »س«صامت  است و (ع)بر سر امام حسینوي کید أبیت زیر که تکرار و ت در یاکرده است. 

   شود. تداعیدر گوش جان  »سر« ۀاست تا واژ آورده ها را بیش از سایر صامت

   شــوید غبــار گیســویش از آب سلســبیل                                      پس بر سنان کنند سري را که جبرئیل

 )284: همان(   

 »ز« ییآرا واج ـ

  نفخ صور خاسته تا عرش اعظم اسـت  یب                                      باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین

 )280: همان(

ـ    » ن ی    زمـ  «  ،  » ز   کـ  «  ،  » ز ی      رسـتخ  «  ،  »   باز «   ي  ها      واژه    در   » ز «     حرف    یی       واج آرا     اذا  «        زلـزال     ۀ           ادآور سـور    ی

 5.       امت است ی ق   ۀ    زلزل   گر       داعی   و ت  )  1  :      زلزله (   »  َ ِ     َ    ِ    َ  زلزِلَت ا�َرض زِلزالَها

         ن شـدي               سـتون بیسـتو                 وین خرگـه بلند                                     کاش آن زمان سرادق گردون نگون شدي

 )281(همان: 

        تـداعی    ه    کـ              �م نبـوده بل    کـ    ی ق ی          تنها موسـ   ،  » ن «   و  »  گ «  ،  » و «  ،  » س «          رار صامت ک    از ت      شاعر    هدف 

ـ         بـه آن         تـوان     ی   مـ     ها        ن صامت ی    دن ا ی        نار هم چ ک   با    که     است    ی      سرنگون   ۀ ش ی   اند       هـم    ی     گـاه    .     بـرد    ی   پ

    در                         مربـوط بـه آن واژه را     ی        اس صـوت  ک   انع  ،    لمه ک    یک   ي  ها      صامت   ي            ش بسامد آمار ی       با افزا  ،      محتشم

     :         اي مثال  بر   .   کند    می       ایجاد    ذهن 

       مـ�ل                       ست و هیچ دلی نیست بی ا          او در دل                                     هست از م�ل گرچه بري ذات ذوالجـ�ل 

 )282(همان: 

          رار شـده     کـ           ش از همه ت ی   ت ب ی       هم در ب   » ل «  و    » د «   ي  ها            است و صامت   »  دل «   ۀ   واژ    بر      شاعر  د  ی ک  تأ  

         ن صـامت       کـرد            با محصـور     یا       کند.    می   م ی   ترس          ي بدیع را  ر ی    تصاو  ،   ها      صامت   ک م ک     ز با  ی ن   ی   گاه  .    است

              محصـور شـدن             در واقـع     »    آشنا «  و    »  را «   ي  ها         در واژه   »   الف «        دو صامت       میان  ،  »  کس    بی «   ۀ      در واژ   » ب «

                             نیز با تکـرار صـامت بلنـد       د   ساز                  به ذهن متبادر می    را   ار  ک             ان دشمنان جفا ی    در م   ) ع ( ت ی            خاندان اهل ب

        کند.      می                        آه و دریغ خود را منعکس   ، » آ «

  آشـنا ببـین   کـس و بـی   بی ما را غریب و          ببـین             حـال مـا       د�ن                کاي مونس شکسته

  )282(همان: 

       عـالم    ،     درهم  ،     اعظم  ،     ماتم «                                 در ردف اصلی قافیۀ واژگانی همچون  ،  »َ  َ م  ـ  «       تکرار  ،               نیز در بند اول
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                        وزن واژۀ غـم هسـتند و          ً       دقیقـاً هـم       ...»  َ   لَم و  ،   هم  ،  َ ظَم  ،  َ تَم «           زیرا قوافی       است؛  »   غم «            یادآور واژۀ   »     و...

  ،       خـراب                                   با قافیه قرار دادن واژگانی مانند  ،    نیز  12        در بند    د. ن  کن    می                   در ذهن مخاطب القا            آهنگ غم را

در  .           کیـد کنـد                                  قرار داده تا بر تشـنگی آل اهللا تأ   »   آب «         قافیه را           ردف اصلی  ،          خضاب و...  ،    ناب  ،     کباب

 1 »ر«، بـار  2 »م«، بـار  3» الـف «، بار 4» ن« بررسی عمودي قوافی بندها نیز محتشم بیشتر از روي

تر هم بیشـ  بند ترکیبدر کل  ها که بسامد آماري این صامتبار استفاده کرده  1» ب«، بار 1» د«، بار

» آب« و» امـام «، »نبـرد « مفاهیمی مانند ها و بعید نیست که تکرار این صامت استه از سایر صامت

 را در ذهن مخاطب القا کند.  

 فیرد .4ـ2

 یپـرورش معـان   يبـرا  از آن ار هنرمندانـه یبس ه کاست  شعر محتشم يدیلکاز عناصر  یکیف یرد

ـ ، زیرا ردیـف  ؛بهره برده است ـ  device کی ش سـاخت  یافـزا  يتنهـا بـرا   نـه اسـت کـه    priemا ی

هنر  کیف یاستفاده از رد .شود می استفاده یشتر معنیچه بهرانتقال  يه براکبل متن کیشناس جمال

محـور   ، یه در زبان فارسکت است یع و خ�قو ابدا ییزدا ییآشنا يان براکام کیا یا شگرد یسازه 

بـوده   یخاقـان  يانـداز     و از چشـم  يو حافظ و سعد ياز نوع مولو ینوابغ يها ياز نوآور ياریبس

  .)101: 1390 ی، نکدک شفیعی( است

شـتر  یب او يهـا  فیـ رد .به کـار بـرده اسـت    فیرد ۀساز، جز بند هفتم، بندها ۀمحتشم در هم

البتـه   .شوند می ي فعلی موجب استواري قافیهها ردیف زیرا 6؛هستند کیديأت و یاز نوع فعل، وتاهک

  :آن را ردیف قرار داده است، گاهی هم براي نشان دادن اهمیت یک کلمه

  کــرب�میــدان  ۀپیــدتك و خــون در خــا         کــرب�        طوفــان    ۀ      خــورد               کشــتی شکســت

  )280: 1370 ی، اشانکمحتشم (  

ـ  م                  آزار دشـمنان در   ۀ     مسئل   به  ،توجه به ردیف در محور عمودي بندها   ؛                 رب� اشـاره دارد    کـ     دان    ی

ـ  «  ،  »     ن تست ی  حس «  ،  »    فتاد «  ،  »    زدند «  ،  »   رب� ک «    مثل    ی      واژگان      محتشم       زیرا    را    » ي ا    ده ر   کـ  «  و   ،  »    شـد  «  ،  » ن ی    بب

شـهادت       بـه    ،  »   زدن «      فعـل       نیز   .   شود    می     درك       محتشم    یی       ام معنا ی پ  ،            از این چینش   .   است      کرده  ف  ی  رد

         گـواهی        کید بر   تأ  ،               در جایگاه ردیف   » ن ی  بب «   ۀ   واژ   ،          در بند دهم  ا  ی            اشاره دارد         در کرب�     (ع) ن ی       امام حس

    .    ست      ب کرب�           امت بر مصائ ی        در روز ق    (ص)     امبر ی پ

  ازکاس .3

ـ                      به مخاطـب انتقـال پ        ق آن ی     از طر   ی      از معن   ی       بخش مهم        ن است و      داستا   ي               از همان لحن راو ک  اس     دا   ی

ـ  ل ک          اصـط�حات     از    ی   کـ  ی   ي   زود        ه بـه  ک  ،   از ک  اس  :     گوید   )Victor Erlich (   ک ی       تور ارل ک ی و   .  ند ک   ی م    ي د   ی
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             عبارت است از    و       ندارد   ی     معادل   ی س ی         زبان انگل    در   ،         قرار گرفت   ی      سم روس ی        در فرمال   ی ک          مطالعات سب

 را قـرار داده اسـت   oralmonoly ،ازکتابش در برابر اسکگر ید يجا در داستان و يراو tone     لحن

  .)192: 1391 ، کدکنی شفیعی(

رب� را از کـ همواره حـوادث  و ز را حفظ یمآ میو تفخ ین لحن حماسیا، بندها تماممحتشم در 

ـ انگ در تـرحم  یسـع ، ازیـ و هرگز با استفاده از عجـز و ن  کرده است انیمنظر قدرت و استغنا ب  يزی

ب یـ کدر ترکـه   یهمـان اصـل  ی، نیاست تا شـورآفر  ینیآفرمحتشم به دنبال شعور .مخاطبان ندارد

اغـراق و  ی، لحـن حماسـ   نیـ فـظ ا محتشم در ح از د�یل یکی .شدفراموش  يادوار بعد يبندها

 :  آورده استمثال  يبرا .ه مخاطبان استجلب توج يبرا یینما بزرگ

  نفخ صور خاسته تا عرش اعظـم اسـت   بی                                         باز این چه رستخیز عظیم است کـز زمـین  

  )280: 1370 ی، اشانکمحتشم (

ز یرستاخ را به(ع) نیامام حس يعزادار ییپابر، خ�ف عقل و عادت یامیدادن پ محتشم ضمن

 ز بدون نفخ صور اسـت. ین رستخیه اکتفاوت  نیبا ا ؛ردهکه یز عام تشبیا و رستخیامت دنیق، میعظ

 »خـون « ۀواژ ياغراق خود را رو د ویکتأ، شعر یش لحن حماسیافزا يبرا، محتشم در بند دوم نیز

   .قرار داده است

  کـرب� گذشـت از سـر ایـوان     خون مـی     ت      گریسـ           و زار می ا                  گر چشم روزگار بر

  )280: همان(

 يهـا  واژه، ن لحـن یـ ت ایـ و تقو یش شور حماسـ یفزاا يبرا ینینش در محور هم، در بند هفتم

امـت  یق، لرزه، فتادن، قراریب، جنبش زلزله، زهین، وهکوه کاز ل امث يبرا .است آوردهمتناسب  و فخیم

، الفاظ حربگاه، ر بند هشتمدنیز  .واقعه اشاره دارداین عظمت  به »وهکه وک«ه لفظ ک .نام برده است

ـ ت، زخـم ، شهدا، شتگانک، امتیق شور، وحشت، غلغله، اروانک را نعـره و آتـش    ، رکـ یپ، سـنان  ، غی

  :  است اغراقاوج ر یت زیب .استآورده 

  رقــرا گفتــی فتــاد از حرکــت چــرخ بــی    ن                                       گفتـی تمـام زلزلــه شـد خـاك مطمــئ    

   )283: همان(

 :  است »شیون«جاي  به (س)نبیحضرت ز جگرآوري بیان شجاعت و در »نعره«لفظ آوردن  یا

  دآتش ازو در جهـان فتـا   که چنانسر زد                     هـــذا حســـین زو   ۀ                اختیـــار نعـــر       بـــی

  )283(همان: 

ـ  یابان در بیب یبتایب وق ویع ۀاد تشنگان به ستاریدن فریدوم از رس در بند نیز سـخن گفتـه    7یآب
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زمین را از خـون  ، در بند نهم و دارد» بی آبان« چشمزدي هم به واژۀ» بیابان« در ضمن واژۀ .است

، س)(دشمنان در برابر سوز نالۀ حضرت زینبتفاوتی  بیخ�ف برجیحون دانسته و  شهداي کرب�

  :  گوید می با اغراق بسیار نیز یگاه .داند می 8بابک را یآسمان ن و پرندگانیی زمشوححیوانات دل 

ـ بنیاد صـب                 سـنگ آب شـد                     خاموش محتشم که دل   دطاقـت خـراب شـ    ۀر و خان

  )284: همان(

  زائوم .4

 امـا  .ندارد یقیف دقیه تعرکزائوم است ، ها ستیفرمال یکمطالعات سب يدیلکگر اصط�حات یداز 

ه کـ لمـه اسـت   ک سـحرآمیز تشـخص   همـراه بـا حالـت    يمجـاز  يهـا  و رابطـه  یهمان فرم درون

آزاد و  یصـورت  بـه ، ات زبـان ب اصـو یـ کتر ؛ آورد یمـ  زبـان بـه وجـود    يرا در فضا يدیجد یمعن

م یـ ده داریعق ام: ته استگف )kruche Nych( نیخروچه ک. باشند یعاطف انیدار ب ه عهدهک يا گونه به

ه فراتـر از  کبل یا منطقیمختصر  یمعن کیلمه تنها نه کاست  رش پهناورتیلمه از معناکه در شعر ک

بـه   ،اسـت  يه زبـان هنـر  کـ را خـرد  فـ  ۀلمک .است کیشناس ز و جمالیآمفرا خرد و رازنها یا ۀهم

: 1391، کـدکنی  شـفیعی ( دهـد  یم بشر را مخاطب قرار یر عق�نیات غکرود و مل یم عقل يماورا

ارتبـاط میـان افـراد نیسـتند و      کلمات و مفاهیم تنها ابزارهاي برقـراري : توان گفت می پس. )139

 نـد. بـه اعتقـاد فوکـو    مؤثر ارتبـاطی  یی غیرک�مـی نیـز در برقـراري چنـین    ها رموز وکنایه، مع�ئ

)M.Foucault( بـراي نشـان    کارکردشان از کاربرد این ع�مات اند اما متشکل از ع�مات ها گفتمان

سـخن و  ، را غیر قابل تقلیل به زبانها  آن همین ویژگی است که ؛دادن و برگزیدن اشیا بیشتر است

    .)17ـ16: 1380، عضدانلو( کند می گفتار

ر یسـف ، واژه .اسـت  يظـاهر  و یعرفـ  و يلغو يفراتر از معنا، ت محتشمبرخی از کلما يمعنا

که همـان   ندک یم مخاطب باز ۀشیرا رو به اند يدیجد يایدنو  عاطفه و احساس شاعر است يادا

گـاهی نیـز از تضـمن عملـی یـا د�لـت عملـی در         .لمه استک سحرآمیزا حالت تشخص یزائوم 

برداشتی است که از یک گفته همـراه بـا در نظـر    «، است. در واقع تضمن عملیشعرش بهره برده 

اسـمیت  ( »شود می گرفتن اط�عات قبلی مشترك میان گوینده و شنونده در بافت مورد نظر حاصل

  .)440: 1367، و ویلسون

هر  Mortonنماي مورتون  اژگانی آمده است که در مدل مختصهي دسترسی وها در شمار مدل

 شود که خصوصـیات مختلـف کلمـه    می نما ارائه صورت یک مختصه واژ در واژگان به کلمه یا تک

 داد حسی یا اط�عـات بـافتی فعـال    دهد که با درون می ) را نشانمعنایی و نوشتاري و واجی و...(
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عنایـت بـه اط�عـات بـافتی بـر       البته ممکن است که ساختار معنایی و نحوي جملـه بـا   شود. می

مثـال در   يبـرا . )196ـ195: 1391، کرول( بگذارد تأثیر مفروضاي   هنماي کلم سازي مختصه فعال

  :  استتضمن عملی و داراي  نما مختصهنوعی  نیز به »میدان« ۀواژ، ت بند دومین بیآغاز

  میــدان کــرب� ۀپیــدتدر خــاك و خــون     �             طوفــان کــرب  ۀ       خــورد               کشــتی شکســت

  )280: 1370 ی، اشانکمحتشم (

آلـود معنـا را بـه    بخـش پنهـان و راز  ، خـود  ییرد خاص معنـا کارکضمن حفظ  »دانیم« کلمۀ

ـ م« ۀواژ يلغو یمعن .ندک می مخاطبان القا ه و توجـ  انونکـ  و شـهر  جمعیـت مرکـز  محـل پر  ،»دانی

جماعـت  کند که  می ذهن تداعی موضوع را به نیا »دانیم«لفظ استخدام  شاعر با .است يگر نظاره

  گر حادثه بودند. اشاچی و نظارهبیشتر تم، شانامام يبه ندا کیلب يجا به، رب�کدر  یوفک

  زخم از ستاره بر تنش افزون حسین توسـت     ت                                   این ماهی فتاده به دریاي خون که هسـ 

  )280: همان(

، ن لفظیاز استخدام اار رفته و غرض کخود به  يلغو ينافراتر از مع، در بیت با�» یماه« ۀواژ

مایـۀ  ، فقـط آب  .وردنظر شـاعر اسـت  م یان لفظ و معانیم يمجاز يها و رابطه یفرم درون یبررس

ه کـ اسـت   (ع)نیاستعاره از امام حس یماه. ردیم یم و به محض خروج از آب است »یماه« حیات

راب و شـهید  یسـ ، شانمبارک يا با خون گلور ایشاناما  ،دنزنده بمان تا دادند یم د به او آبیفقط با

ی، مـاه  ۀواژ در کنار »ستاره«لبته لفظ ا جاودانه شدند.، وري در خون شهادت . ایشان با غوطهکردند

  :  است آورده نیز .دساز می در آسمان را نیز به ذهن متبادر »ماه«

  تکز خون او زمین شده جیحون حسین توس                     دور از لـب فـرات     ۀ           لـب فتـاد         ن خشک  ای

  )284(همان: 

ان بعـد  ه همـ کـ  »دور« لفظ يظاهر يراز معنایغ. دارد يزیمتما ردکارکت ین بیا در »دور« ۀواژ

  :  تیا در بی اشاره دارد.هم  امام از آببه منع  محتشم ،است مسافت

  شاه شهید ناشده مدفون حسین توسـت                                 پان که چنین مانده بـر زمـین   ت         این قالب 

  )284(همان: 

               امـا محتشـم     .     اسـت            ار رفتـه    کـ                       ع�مت زنده بـودن بـه      و   ی     تپندگ   ی             در لغت به معن   »   پان ت «      واژۀ

        د.   دار      اشاره      شان           لحظات شهادت   ن ی              ن امام در واپس     پا زد          به دست و  ،  م ی    مستق ر ی غ

 گان  یما   . 5

ما قـد  یماقبـل او مطـرح بـوده و در تلقـ    د هـم  یشا لمه از روزگار ارسطو وکعام  یگان در معنیما
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ت یـ صـورتگران روس اهم  .بر سراسر هر متن اسـت » مکحا ۀشیاند«ا ی» نهیزم«ا ی» موضوع«همان 

ـ م در .نـد ک یمـ  ارکرنـگ خـود را آشـ   یتقابـل بـا پ   در گـان یه ماکـ داننـد   یم نیگان را در ایما ان ی

: 1391 ، کدکنی شفیعی( گان پرداخته استیت مایگران به اهمیش از دیب یکچفستوما، انیصورتگرا

ـ  البته ارتباط بین زبان و تفکر به .)199 اسـت کـه تفکـر مسـتقل از زبـان اسـت امـا زبـان         اي   هگون

زبـان نقـش اساسـی را بـه عهـده دارد و در واقـع        ،اي صول تفکر است. با فرض چنین رابطـه مح

ـ  189: 1381، اسـتاینبرگ ( تفکر استبراي بیان یا تبادل اي   هوسیل  .)9: 1379 ، �فکفـر : ک؛ نیـز ن

ـ   و      (ع) ن ی           امـام حسـ     ي        م سوگوار ی   تعظ  ،          سراسر متن    در   م ک  حا   ۀ ش ی   اند          در عـین         شـان  ی ا   ي            اران باوفـا    ی

ـ    ی            ن علم و آگاه ی    در ع    ،           در بند نهم    وي   .   است            کرامت ایشان               حفظ استغنا و                اران امـام در     یـ   ت      ّ   از قلّ

   ي          و آه بـرا    ک    ل اش ی                           ه اسم جمع است و قرار دادن خ ک   »    سپاه «  م  ی  فخ   ۀ  لم ک               با استفاده از  ،           برابر دشمن

  ۀ     مسئل            نگاهی هم به        محتشم     شاید    .      ده است ی ش ک  ر  ی      به تصو     ر را  ی    ناپذ    ست ک ش   و   ی     ستودن   ی    سپاه  ،     امام

     :           داشته است  »             قتیل العبرات «

  خرگاه زین جهان زده بیرون حسین توسـت        و آه   ک          خیـل اشـ               ه کـه بـا     سپا            این شاه کم

  )284: 1370 ی، اشانکوان محتشم ید(

  :  هک ندک یم انیگونه ب نیرا ا ماما يمقام معنو »ترسم« محتشم در بند ششم با آوردن لفظ

  رحمــت قلــم زننــد ۀیکبــاره بــر جریــد                                         ترسم جزاي قاتـل او چـون رقـم زننـد    

ــد شــرم                      شــفیعان روز حشــر                     ترسـم کــزین گنــاه   ــزدارن ــه ک ــق گن ــد دم خل   زنن

  )282: همان(

ه از کـ عان محشر دارد یرحمت شف و عفو نمایی بزرگدر  یسع »هبارکی« با آوردن لفظ محتشم

 دانسـته و ) عن(یخواه امام حسـ حضرت حق را خون ، در ادامه و ردیگ یم او سرچشمه یعینش شیب

 :  دیگو یم

  چون اهل بیت دست در اهل ستم زننـد           آسـتین                               دست عتاب حـق بـه در آیـد ز    

  )همان(

  :  گوید می سر زدنبه نیزه  مذمت در (ع)،نیسر امام حس نیز ضمن تکریمت زیر یدر ب

ـ     شوید غبـار گیسـویش از آب سلسـبیل       ل                                   پس بر سنان کنند سري را کـه جبرئی

  )284(همان: 

اهللا بر  ردن آلکسوار  و ها مهیحرمت خ نستکش به، حسین(ع)ضمن تکریم امام ، در بند هفتم

  :  اشاره داردجهاز  یو شتر ب يعمار یبمحمل 
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  وار شــد ســرنگون ز بــاد مخــالف حبــاب                              اي که گیسوي حورش طناب بـود          آن خیمه

  عمــاري محمــل شــتر ســوار گشــتند بــی                                    جمعی که پاس محملشان داشت جبرئیـل 

  )283(همان: 

بلکـه در محـور    در محور عمـودي تنها  نهبیرونی و بیشتر حسی و بند،  ترکیبعناصر سازندۀ این 

ویـژه   باد و آب و بـه « مثل حسی به عناصر، کلی شعردر محور . استبین اجزاي آن تناسب افقی هم 

، دشـت «، »ابـر ، حباب، طوفان، سیل، موج، دریا«، »سنگ، مونها ، کوهسار، کوه، بیابان«، »خاك و آتش

، لـب ، زبـان ، حلـق ، کنـار ، زانـو ، چشـم ، سـر « میان و رهاشا »گلشن، شمشاد، باغ، گل، درخت، نخل

 ماننـد  از عناصر آسمانیسپس  تناسب برقرار کرده است. »روي و اشک، گیسو، جگر، دل، تن، دوش

نفـخ  ، سلسـبیل ، ا�مـین  روح، ملکـوت «، »عـرش ، فلـک ، چرخ، گردون«، »ماهتاب، خورشید، ستاره«

زمـین بـا   ، پیوند جسم بـا روح ، شعر محتشمر واقع د .یاد کرده استنی در تقابل با عناصر زمی »صور

محتشـم اسـت کـه شـعر او را      بند ترکیبحاکم بر  این همان اندیشۀ آسمان و ملک با ملکوت است.

  .محصول تفکر و اندیشۀ ذهنی محتشم است، این فرم ظاهري زبان محتشم .کردهممتاز و سرآمد 

 رنگیپ. 6

ـ تغ، عیرار وقـا کـ ت .است یروسان یصورتگرا يادیل بنئرنگ در شمار مسایپ از  هـا  انسکر در سـ یی

ه بتوانـد  کـ  يگرید ع و هر عاملیو تقابل وقا ها و شتاب ها و توقف ها قیو تعو ها کجمله ف�ش ب

ـ  ياجـزا ، همـه ، ندک کیو دلخواه آن نزد ییل نهاکار را به شک ـ نها یب  انـد  رنـگ یق پیمصـاد  ت وی

  .)186: 1391 ، کدکنی شفیعی(

 يگـذار اثرش یافـزا  يبـرا  ها انسکر در سییع و تغیرار وقاکاز ت یند خود گاهب بیکمحتشم در تر

ن یا�مـ  ژه حضـرت روح یو ان و بهیس       ماتم قد  و يعزادار موضوع محتشم .بر مخاطبان بهره برده است

  .  ه استکردرار کازدهم تیو  هفتم، پنجم، چهارم، را در بند اول (ص)امبریشان از پیا يو شرمسار

  تاریک شـد ز دیـدن آن چشـم آفتـاب        ب                          اده بـه زانـو سـر حجـا            ا�مین نه     روح

  )281: 1370 ی، اشانکمحتشم (

گذاري استفاده کرده است کـه  از شگردهاي دیگري هم براي اثر، البته محتشم ع�وه بر پیرنگ

  :  ندا بدین شرح

  ماژیا .1ـ6

بـه جانـب    تـوان نخسـت   یمـ  هکـ خ شـعر جهـان دارد   یدر تار يادیرد بنکارکم دو ک ر دستیتصو

ي ایرانـی و  هـا  ره کـرد. البتـه در منظومـه   آن اشاو یوراتکا دی ینییاربرد تزکگر به ید آن و يمندنقش
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، کـدکنی  شفیعی( شایع بوده استها  آن تزاحم تصاویر و انتزاعی بودن اجزاي، هندي عصر صفوي

هنرمندانه ، او ینیآفرریتصومضمون آورده است. تصویر را نیز در خدمت  محتشم .)88ـ87: 1391

د را یخورش، این حادثهعظمت  نشان دادن در، مثال يبرا است. مخاطبانزش یانگ يبرا اما هدفمند

  :  در شمار عزاداران آورده است سر برهنه

ــ     ر                                     روزي که شد به نیـزه سـر آن بزرگـوا    ــد ز کوهس   ارخورشــید ســربرهنه برآم

  )282(همان: 

  :  گوید می ینپوشی و ماتم اهل زم ه تصویر کشیدن سیهیا در ب

                                       کاش آن زمان درآمدي از کوه تا به کـوه 

                          

  سیل سیه که روي زمین قیرگـون شـدي   

  )281(همان: 

  م)  کاستهزا و ته، شخندیر( طنز .2ـ6

مرثیـه  چنـد طنـز و اسـتهزا در    هر .مخاطبان اسـت زش یمحتشم در انگ يگر از ابزارهاید یکیطنز 

ـ   طنـز  از حسـین(ع) براي تحقیر دشمنان امام ، ندانهمحتشم بسیار هنرم جایگاهی ندارد، رده بهـره ب

 شخند اسـت؛ زیـرا  یر یز نوعیدوم ن طنز است و در مفهوم بیت »خوش« ۀدر واژ مثال يبرا است.

    .دمک یم خاتم ،قحط آب رب� ازکمان یسل یند ولا رابیدد همه س و وید

  رب�خــوش داشــتند حرمــت مهمــان کــ           کوفیــان                               از آب هــم مضــایقه کردنــد  

  خـــاتم ز قحـــط آب ســـلیمان کـــرب�       یـد   مک    می                            بودند دیو و دد همه سیراب و

  )280(همان: 

  رارکت .3ـ6

 .سـت ین نیشه چنی           ً   البته لزوما  هم ؛است یهم د�لت ییشناسا يبرا یگوستیپ ياز ابزارها یکیرار کت

 میقسـ ت یامـل و بخشـ  کگـروه   و بـه دو  ،بـار دوم اسـت   يمتن بـرا  عنصر کی يریرار از سرگکت

 ۀهمان حوز از يگری      ً       ه صرفا  عنصر دکشود بل نمی رارکت یعنصر واژگانی، رار بخشکدر ت .شود یم

نسـبت بـه    یید معنـا یـ جد يها جنبه، رارکخ�ف تبر يساز نیاما در جانش .شود یم آورده یواژگان

 بـر  را در يگری   ً  ام�  دک ییمعنا جنبۀی، اضاف ییه در واقع جزء معناکند یآ یم دینظر پد د�لت مورد

    .)156ـ154: 1386 ي، البرز( ردیگ یم

گـاه   واژه و ، فیـ شـتر در واحـد رد  یب هنرمندانۀ يرارهاکاز ت، شتریب يگذارتأثیر يبرامحتشم 

: 1395( »تحلیل سـاختاري شـعر میـراث   « مقالۀ ابراهیم تبار در .است استفاده کرده رار جم�تکت

سـازي جنبـۀ    نواخت در کلیت شعر و آمادهخیلی یکعرضۀ احساس و ت سببتکرار جمله را  ،)19
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واژۀ  بیـت ذیـل   درمثال  يبرا داند. میآهنگین و موسیقیاي شعر براي القاي مفهوم مورد نظر شاعر 

  :  بسزایی در انتقال بخشی از مفاهیم مورد نظر شاعر دارد تأثیر زمین

  یدعرش برین رس ۀجوش از زمین به ذرو    د              او بر زمین رسی   ۀ   تشن              چون خون ز حلق 

  )282(همان: 

  :  دکن می را پنهان گداز درونی خودسوزو »خاموش محتشم«رار عبارات کبا ت یا

  طاقــت خــراب شــد ۀبنیــاد صــبر و خانــ                سـنگ آب شـد                       خاموش محتشم کـه دل 

ــد       ك                               خاموش محتشم که ازین حرف سـوزنا  ــاب ش ــا کب ــاهی دری ــوا و م ــرغ ه   م

  )284(همان: 

 و خالقیتابتکار  همراه با آشنازدایی .4ـ6

ـ ی یـی زدا ییآشـنا  توجـه صـورتگران روس اسـت.    مورد يگر از ابزارهاید یک، یزدایی آشنایی  یعن

ا فعـال  یـ ردن و کـ نـو عرضـه    یصورت را در ساخت و گرانید ۀشد یدستمال و يرارکت يها حرف

ـ  و» آشـنا «  و» يرارکـ ت« ياریبسـ  هکـ را  ییزهـا یمـرده چ  هاي  »هنر سازه«ردن ک  ،رمـق هسـتند   یب

 نـو  ع ویبـد  يو در نظـرش امـر   نـد ک »یتازگ«و  »غربت«ه خواننده احساس کآورده در يا هگون به

بـه   .)104: 1391، کدکنی شفیعیي (شاعران عصر صفور یدر تعب »گانهیب یمعن«همان  .شود گر جلوه

 .    ـ   ار ب رد  کـ نـو بـه    يا وهیش را به ها آن رد وکز یار پرهکلمات خودکد از یبا ،ر صورتگران روسیتعب

    .آورده است را »خورده ستکش یشتک«واژۀ ، »ستهکش یشتک« ارکخود ۀواژ يجا به محتشم

ــرب�   ۀ      خــورد               کشــتی شکســت ــان ک ــون                  طوف ــاك و خ ــدتدر خ ــرب� ۀپی ــدان ک   می

 )280: 1370 ی، اشانکمحتشم (

ن یچنـ ی، جاد تازگیا يبرا اواما  رود. ینم ارکبه  یشتک يبرا» هخورد شکست«، يحالت عاد در

  :  یا .آورده است

  تکار جهان و خلق جهان جمله درهـم اسـ                                                 این صـبح تیـره بـاز دمیـد از کجـا کـزو      

ــ  آک                          کنــد از مغــرب آفتــاب                    گویــا طلــوع مــی ــالم اس ــامی ذرات ع ــوب در تم   تش

  )280(همان: 

 ۀهمـ ، ریـ ی فراگآشـوب ، كهولنـا  ۀن واقعـ یـ دن خبر ایبا رس داند که می محتشم صبح را عزادار

 ه هـر ک، در اوج تازگی یسخن .ندک یم د هم از مغرب طلوعیه خورشک يذرات را فراگرفته تا حد

رب� بـا اسـتفاده از   ک ۀن قتلیننگاعمال ر کذ يجا ل بهیت ذیا در بی ارد.د یم وا یشگفتشنونده را به 

  .  کند می استفاده »ها چه«از لفظ  ییآشنازدا ۀویش
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  اي آبـاد کـرده   مین ستا در ها وز کین چه     اي                           لی که چـه بیـداد کـرده             اي چرخ غاف

  )280: همان(

کـرده   اسـتفاده  مخاطبان زشیانگ يبرا محتشم ی کهیشگردها از گرید یک، یدر کنار آشنازدایی

 بنـد  در مثال يبرا. است خوبی استفاده کرده به ییانشا جم�ت يردهاکارک از این است که محتشم

 توجـه ي، اخبـار  ۀجملـ  نآورد سـپس  و »زمـان  آن اشکـ « یالتزام ۀجملشش  بردن ارک به با سوم

  :  است گذارتأثیر بسیار و ردهک جلب موضوع به را مخاطب

ــد ســتون بیســتون شــدي                           شدي                            نگون       گردون       سرادق      زمان    آن     کاش   ویــن خرگــه بلن

  شـدي  قیرگـون  زمین روي که سیه سیل          کـوه     به    تا     کوه    از        درآمدي      زمان    آن     کاش 

ــد             برآورنــد        تظلــم       دســت      چــو       نبــی    آل    ...  ــم درآورن ــه ت�ط ــرش را ب ــان ع   ارک

  )281: همان( 

    ینیمحور جانش در یاسام ه ویردن تشبک نو .1ـ4ـ6

ر نـام  کـ ذ يجـا  ل بـه یت ذیبمثال در  يبرادارد.  ییزدا ییآشنا در یز سعیه نیشبت ۀمحتشم در حوز

  :  رده استکاد یاز اشرف او�د آدم (ع) امام حسین

ــت           کننـد                                   جن و ملک بر آدمیـان نوحـه مـی    ــرف او�د آدم اس ــزاي اش ــا ع   گوی

  )280(همان: 

  :  (س)نام حضرت زهرا يجا د�ن به ستهکاربرد مونس شکا ی

  آشــنا ببــین بــی کــس و بــی را غریــب ومــا          ببـین                 د�ن حـال مـا                  کاي مونس شکسته

  )284(همان: 

، »نخـل تـر  «، »پا زده در خـون  د دست ویص«ز ا(ع) ر نام امام حسینکذ يجا بند نهم بهدر  نیز

د ناشده یهشاه ش» ، »پانقالب ت«، »سپاه مکشاه «، »ط شهادتیغرقه مح«، »خون يایدره فتاده ب یماه«

    .)284ـ283: 1370 ، همان( رده استکاستفاده  »مدفون

    :رده استکتازه یی، آشنازدا ۀویود را با شیاز ق یار برخکرد خودکارکمحتشم  هم یگاه

  فریــــاد العطــــش ز بیابــــان کــــرب�    د    رسـ                                     زان تشنگان هنـوز بـه عیـوق مـی    

   )280(همان: 

  :  لیت ذیدر ب »هم«رد کارکا ی .دارددر بستر تاریخ عاشورا  ۀواقع ییایاشاره به پو »هنوز« لفظ

  خــوش داشــتند حرمــت مهمــان کــرب�   ن       کوفیــا                               از آب هــم مضــایقه کردنــد  

   )جا (همان
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شکنی اعـراب   انگر سنتیه بکبل خود را ندارد یشگیار و همکخود ردکراک ،ت فوقیدر ب »هم«

حـداقل بـا آب از   ، که عـرب در صـورت فقـر    ؛از آب استها  آن نوازي و مضایقۀ در رسم مهمان

    .)جا (همان کرد می مهمان پذیرایی

 جـایگزین  را» شـکفته « واژۀ جانشـینی،  محور دربا آشنازدایی  شاعر ذیل، بیت در همچنین

 توجه ضمن بکر، تصویري آفرینش با» گریست روزگار« :بگوید اینکه جاي به  و کرده »ردهپژم«

 کـرده  اشـاره  کـرب�  بسـتان  هاي گل از اشک گ�ب گرفتن به عزاداري مراسم با گ�ب رابطۀ به

  :است

  کـرب�  بسـتان  بـه  شکفته شد که گل آن ز   اشک غیر به گ�بی دهر دست نگرفت

  جا) همان( 

ه بـرخ�ف عـادت و انتظـار    کـ د یـ گو یمـ  سخن لگشکفتگی  از »گل پژمرد« ياج بهمحتشم 

 یگلـ ي، زیـ ر خونو سرشار از ترس و  یحماس يفضا کیدر  .ن شعر استیا يمخاطب در فضا

فته بـه  کاز لفـظ شـ   تـا  ن اسـت یهدف محتشم ا .دتوجه مخاطبان را به خود جلب کن فد تاکش یم

ـ با زخم خوردن ن یفتگکالبته ش .است یفتگکش یشهادت نوع زیرا ؛ع شهادت برسدیوس يمعنا ز ی

داننـد   ي مـی ا نشانه ا نظامیرا نشانه  یاثر ادب کی ، صورتگران روساشاره شود البته باید  دارد. وندیپ

عوامـل آن در برابـر    ه تمـام کـ شـود   یم یل معرفک کی عنوان بهمتن  ل داده است وکه متن را شک

ـ آرا. )69: 1391، کدکنی یعیشف( متقابل دارند ۀفیگر انجام وظیدکی ـ ن یعیع بـد یو صـنا  هـا  هی  ز دری

 .ن دال و مدلول را به عهده دارندیب ۀه رابطکند هستاي   هنظام نشان کی ینینش و هم ینیمحور جانش

زیرا این بحث نیاز بـه مقولـۀ    ؛شود می اشاره نجا فقط به استعاره و تلمیحیدر ابراي پرهیز از تکرار 

  :  براي مثال .اند دهتحقیقات فراوانی انجام دا، ن در این خصوصنه دارد و محققاگاجدا

  اي باغ دین چه با گل و شمشاد کرده در    ت   سـ  ا                           بهر خسی که بار درخت شقاوت

  )285(همان: 

ـ معاو درخت شقاوت اسـتعاره از  و »دیزی«               ِ            بار در مصرع اول  استعاره از  مصـرع   و در ه اسـت ی

بسیار هنرمندانه با اسـتفاده  ، . همچنین در بیت ذیلستب�شمشاد استعاره ازشهداي کر گل و، ومد

  :  در آسمان چهارم و حرفۀ رنگرزي ایشان اشاره دارد )ع(به اقامت حضرت عیسی، تلمیحۀ از آرای

  دنشین رسی چون این خبر به عیسی گردون    د                                      یکباره جامه در خم گـردون بـه نیـل ز   

 )282(همان: 
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  گیري نتیجه. 7

ایـن   ه سـاختار کـ گفـت   تـوان  یمـ ، محتشـم  بنـد  ترکیـب  یفیک يها ل دادهیتحل ه ویتجز بر اساس

از ، ممـدوح خـود   مینار تعظکدر يو .است یوند ناگسستنیپ يدار، معنا حاظ لفظ ول از بند ترکیب

 ياز شـگردها ، شـعرش  یو افقـ  يمحـور عمـود   در رده واستفاده کـ ن وجه یبه بهتر ها نظام نشانه

ل مـورد نظـر   ئمسـا               هش بـه اهـم    ون پژیدر اجوید.  می مدد مخاطب زشیانگ يبرا يا خارق العاده

تـا   شـده  ياوکـ محتشم وا ور در شعرکمذسپس عناصر  ،اشاره شده استساختگرا  يها تسیفرمال

توانسـته   ییمعنـا  ینشـین  و هـم  ینیمحور جانشـ  ه محتشم چگونه درکابند یبه وضوح درمخاطبان 

 مورد نظر خـود را بـه مخاطبـان    يها شهیو انداي ن حجم معنیشتریب، ن لفظینش بهتریبا گز است

محتشـم از   یگـاه  انـد.  میطبان سهاز معنا به مخا یبخش يز در القایلمات نک یقیالبته موس .ندکالقا 

انتقال معنا و مفهوم مورد نظر خود مـدد   يبرا ها تابت واجکل کش یو حت ییآرا واج و ییصدا معنا

فراتـر از رسـیدن بـه معنـا و     ، ي لفظی شعر محتشمها نشانهدر تبیین ، به عبارت دیگر .گرفته است

شـود کـه شـعر     می احساس بند ترکیبنشینی و جانشینی این  ارتباطی محکم در محور هم، اندیشه

همان عاملی که تاکنون محتشم و شـعرش را ممتـاز و    دهد. می محتشم را از زمین به آسمان پیوند

ن و ید�لـت بـه بهتـر    ين دال را بـرا یبهتـر  تـا  تهمحتشم قصـد داشـ  ، سرآمد کرده است. در واقع

ـ اند و البتـه در  کن مدلول انتخاب یترایگو  ۀم در عرصـ یعظـ  يارکو شـاه  یافتـه ق یـ ر توفین مسـ ی

  .رده استکجاد یا ییعاشورا ییسرا هیمرث 
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