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گلهداری  - 2سیدجعفرحمیدی - 3
- 1اعظم 
چکیده
شاعران همواره تالش کرده اند تا با بهکارگ یری عناصر ادبی  ،مفهوم مورد نظر خوود را بوه شو لی
آراسته و مؤثر به مخاطب منتقل کنند .ی ی از عناصری که همواره در شعر -چه سنتی و چه نوو -
موردتوجه شاعران بوده  ،عنصر ت رار است .در این جستار سعی شدهاست کارکرد عنصر ت رار،
که محور اساسی موس یقی درونی است  ،در شوعر جاویدناموۀ اقبوال ههووری بررسوی شوود .ایون
پژوهش در پی پاسخ به این سؤال است که شاعر به چه ش یوه از این صنعت استفاده کرده و تا چه
حد در استفاده از آن درجهت انتقال مفهوم موردنظر خویش موفو بووده اسوت شویوۀ پوژوهش
توصیفی -تحلیلی و شیوۀ جمعآوری دادهها کتابخانهای است .در این پژوهش با تقس یم ت ورار بوه
دو نوع مرئی و نامرئی به بررسی نمودهای این دو شیوه و نیز کارکرد آن در شعر اقبوال ههووری
پرداخته شده است .ازجمله کارکردهای برجستۀ ت رار در جاویدنامه ،تأثیر این عنصور در تقویوت
موسیقی درونی و غنای آن است .
کلیدواژهها :اقبال ههوری ،ت رار ،جاویدنامه ،موس یقی درونی.
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- 1مقدمه 
بررسی ش ل وساختار و عناصر بهکار رفته در شعر هر شاعری  ،عالوه بر این ه توانایی سراینده را
در استفاده از این صنایع نشان میدهد  ،خواننده را با دنیای ذهنی و ف ری شاعر پیوند زده و به او
کمک می کند تا درک بهتری از مفهوم موردنظر وی داشتهباشد .صنایع بدیعی به دو بخش صونایع
لفظی و معنوی تقس یم میشوند ؛ ی ی از صنایع لفظی که در شعر سنتی و نو فراوان مورد اسوتقبال
قرار گرفته  ،صنعت ت رار است .ت رار ی ی از عوامل مهم موسیقایی شعر است و در هر گونه نظم
موسیقایی ،خواه در شعر باشد خواه در موسیقی ،نوعی از توازن را بهوجود میآورد و دیگر این ه
وقتی شاعر ،موضوعی را در شعر خود مطرح میکند  ،با هر ت راری که میآورد ،قسمت قبلوی را
در ذهن مخاطب زنده میکند (ابوراهیمتبوار .)14 :1395 ،شمیسا ت رار را سومین روش در بدیع
لفظی میداند که موسیقی کالم را بهوجود میآورد .ت رار از نظر وی به ش ل ت رار واک ،ت رار
هجا  ،واژه ،التزام ،ت ریر  ،ت رار عبارت یا جمله در سخن ﻇاهر میشود (شمیسا.)59- 60 :1386 ،
کز ازی نیز ت رار را بازآورد واژگان بهگونهای میداند که سخن را گران و درشوووت و نووواهموار
نگرداند ؛ در غیر ایون صوورت نهتنها ت رار ابزاری زیباشناسانه نیست  ،بل ه ضعﻒ و «آهویی» در
کوووالم اسوووت .انوووواع ت رار ازنظر ایشان «بازآورد قافیه» « ،بازآورد آغازینه» « ،تشریع» « ،حاجب» ،
«ردالعجز علی الصدر» « ،همآوایی» و «التزام» است (کووزازی .)48- 80 :1381 ،شووفیعی کوودکنی در
کتاب «موسیقی شعر»  ،از نوعی ت رار با عنوان ت رار هنری در دو ش ل مرئی و نامرئی یاد میکند.
ت رار هنری در نظر ایشان ،ت ر اری است که در ساختمان شعر ،نقشی خلّاق دارد و در ترکیب اثر
هنری ،در مرکز خالقیت هنری گوینده قرار میگیرد .برخی از این نوع ت رارها ،نامرئی اسوت و
هویت خود را در پوشش عوامل دیگر نهان میکند و برخی دیگر مرئی و آش ار اسوت (شوفیعی
کدکنی .)408 :1370 ،از جمله ت رارهای مرئی میتوان به انواع ردیوﻒهوا و از جملوه ت رارهوای
نامرئی میتوان به قافیه و واجآرایی اشاره کرد (همان .)413 :از آنجا که ت رار  ،نقشی بسوزایی در
ایجاد موسیقی درونی شعر و انتقال معنا دارد و با توجه به این ه «توالی و نظم منطقی بین اشیاء و
رویدادها در عرصههای مختلﻒ و به خصوص حوزۀ خیال ،زیبایی و گ یرایی خاصوی را بوه دنبوال
دارد ،وجود ت رار در ساخت و فرم شعر ،ارزش زیباییشوناختی شوعر را دو چنودان مویسوازد»
(بارانی ،نسیم بهار )29 :1391 ،؛ بنابراین در این پژوهش در پی آن هستیم ،تا به بررسی این صنعت
در دو شاخۀ مرئی و نامرئی در اشعار کتواب جاویدناموه بدوردازیم توا عوالوهبور مشوخصکوردن
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چگونگی نمودار شدن این عنصر ،میزان توانمندی شاعر در استفاده از آن در ایجاد موسیقی و نیز
انتقال احساس و معنی را تبیین کنیم.
- 1- 1بیانمسألهوسؤاالت تحقیق 
ت رار «از صناعت بدیع است و آن است که شاعر یا نویسنده  ،لفظ را م ورر ب یواورد ...در بالغوت
غرب این صناعت اش ال و صور متنوعی دارد .ت رار الفاظ در پی ی دیگر و بهمنظور تأکید همان
است که در فارسی ت رار و در اصطالح غربوی  palilogyگوینود» (داد )156 :1387 ،و بوه گفتوۀ
المالئ ه  ،ساده ترین انتظاری که از ت رار در کالم میرود این است که« :درحقیقت شاعر به کمک
آن به عبارتی خاص توجه و اصرار میورزد» (المالئ ه .)276 :2007 ،ت ورار بوهعنووان صونعتی
محبوب در ب ین شاعران سنتی و نوسرا جایگاه ویژهای داشته و در جهت نیل به اهدافی نظیر انتقال
مفهوم وتأکید و نیز غنای موس یقی مورد استفادۀ شعرا بوده است .با توجه به این روی رد ،سؤ اهت
تحقی حاضر به این صورت است:
 - 1اقبال ههوری چگونه از عنصر ت رار درشعر جاویدنامه استفاده کردهاست
 - 2اقبال به کدام ت رار (مرئی و نامرئی) توجه ب یشتری دارد
 - 3اهداف اقبال ههوری از بهکار بردن عنصر ت رار چه بودهاست
- 1- 2اهدافوضرورتتحقیق 
هدف از تحق ی حاضر بررسی عنصر ت رار در جاویدنامۀ اقبال ههوری است و ضورورت انجوام
تحقی در این است تا نشان دهد اشعار اقبال ههوری ﻇرفیت بررسی موسیقایی را داشته و ت رار
بهعنوان یک صنعت ادبی مح ی قرار گ یرد تا م یزان توانایی اقبوال بوهعنووان شواعری نامودار در
استفاده از صنایع ادبی در سرایش شعر فارسی مشخص شود.
- 1- 3روشتفصیلیتحقیق 
دادهها کتابخانهای و فیش برداری است .در این
ش یوۀ پژوهش توص یفی -تحلیلی و ابزار جمعآوری 
پژوهش با تقسیم ت رار به دو نوع مرئی و نامرئی به بررسی نمودهای ایون دو نووع ت ورار یعنوی
روشهوای ت ورار

روشهای ت رار نامرئی در شعر و نیوز

انواع جناس ،انواع واج -آرایی بهعنوان
یشود .برای این کوار
منظم و نامنظم واژه در طول ابیات بهعنوان نمودهای ت رار مرئی پرداخته م 
یشها ثبت شود.
تمامی ابیات جاویدنامه از این منظر مورد کن اش قرار گرفته و نمودهای آن در ف 
در پایان نیز اطالعات بهدستآمده دستهبندی و کدگذاری شد.
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- 1- 4پیشینۀتحقیق 
دربارۀ اقبال ههوری تاکنون تحق یقات  ،مقاهت و کتابهای فراوانی به زبانهای فارسی ،انگلیسی و
اردو نگارش یافتهاست ؛ اما گویا غور شاعر در راز و رمز هستی و پرسشهای همراه با حیورت و
ف ر بلند وی ،اقبالپژوهان را چنان مشغول کرده است که تاکنون کمتر به بررسی مسائل موسیقایی
شعر این شاعر بزرگ پرداخته اند .طب بررسی صورتگرفته  ،سابقهای ازلحاظ کاوش عنصر ت رار
در جاویدنامه یا دیگر آثار ادبی اقبال مشاهده نشد ؛ اما بررسی ت رار در یک اثر ادبی به خصوص
در سال های اخیر چه در زبان فارسی و چه عربی  ،موارد متعددی دارد که در ادامه به تعودادی از
آنها اشاره میکنیم:
لنگرودی و زارعی کفایت ( )1395در پژوهش خود با عنوان «کارکرد عنصر ت ورار و زیبوایی
آن در شعر نو»  ،به بررسی عنصر ت رار در شعر نو با ت یه بر اشعار بدرشاکرسیّاب مویپردازنود و
عنصر ت رار را بارزترین ویژگی شعر نو در ادبیات عربی میدانند و معتقدند که بهکارگ یری ت رار
در شعر بدر شاک رسیّاب موجب تقویت موس یقی درونی ،برجستهسازی مضامین سیاسی -اجتماعی،
دیداریکردن تصاویر و تأکید بر حس درونی شاعر شدهاست.
پورمل شاه ،محسنی و خوشه چرخ ( )1395در مقالۀ «مبانی ت رار در اشعار ق یصر امینپور»  ،به
بررسی عواملی مانند حس نوستالژی ی ،تأثیرپذیری از عناصر طب یعت ،ذهنیت مرکزگورا و حوس
موس یقایی درونی بهعنوان برجستهترین مبانی ت رار در اشعار امینپور پرداختهاند.
رجبی ( )1392در مقالۀ «کارکرد لفظی و معنوی ت رار در شعر احمد مطر و عمران صوالحی»
به کارکرد لفظی و معنوی ت رار در شعر احمد مطر و عمران صالحی پرداخته سوتو آن را در سوه
بخش ت رار اسم ،ت رار واژههای متوازن و ت رار حروف مورد بررسوی قورار مویدهود و نشوان
می دهد پدیدۀ ت رار نهتنها به ملموستر وعمی ترشدن معنا کمک میکند ؛ بل وه دو شواعر از ایون
طری در گسترش دادن به حدود معنای واژهها نیز توفی داشته اند.
روحانی ( )1390در مقالۀ خود با عنوان «بررسی کارکردهای ت رار در شعر معاصر»  ،پژوهش
به بررسی سطوح مختلﻒ ت رار از جمله واک ،هجا ،واژه و جمله در شعر معاصر فارسی با ت یهبر
اشعار سدهری ،شاملو و فروغ پرداختوه اسوت .وی روش ت ورار را پرکواربردترین روش در شوعر
معاصر دانسته که به ی ی از مهمترین عناصر زیباییآفرین در شعر تبدیل شده است.
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واعظ ،کاردل ایلواری ( )1390در پژوهش خود با عنوان «بررسی توأثیر ت ورار در فصواحت
بوستان» این اثر نیز به بحث دربارۀ انواع ت رار بدیعی و معناشناختی در شعر تعل یمی با ت یوهبور
بوستان سعدی میپردازد .در این راستا نخست ت رار را از دید بدیعشناسان بررسی کرده  ،سدس به
پ یوند دیالتی ی ذهن و زبان در شعر تعل یمی پرداختهاست و در بخش پایانی مقاله ن یز بوه معرفوی
نوع جدیدی از ت رار در کالم سعدی که در قلمرو معناشناختی قرار میگیورد ،پرداختوهاسوت و
مشخص میکند این نوع ت رار در محدودۀ علم معانی قرار میگیرد.
کردآبادی ( )1389در مقالۀ « جمالیه الت رار لدی المتنبّی»  ،به بررسی کارکرد عنصر ت ورار در
شعر متنبّی پرداختهاست و دیدگاه بسیاری از ناقدان دربارۀ زیبایی ت رار در شعر متنبّی و هدف از
آن را بیان کردهاست.
- 2انواعتکرارهای نامرئیدرجاویدنامه 
جدول .1انواع تکرارهای نامرئی درجاویدنامه 
آرایه 

انواع جناس 

همآغازی 


واجآوایی پراکنده 


همپایانی 


همپایانوآغازی 


فراوانی 

 965

 315

 276

 110

 27

- 2- 1جناس 
جناس « آن است که گوینده یا نویسنده در سخن خود  ،کلمات هم جنس بیاورد کوه در ﻇواهر بوه
ی دیگ ر شبیه و در معنی مختلﻒ باشند» (همایی  .)48– 49 :1373 ،انواع بوهکوار رفتوۀ جنواس در
جاوید نامه عبارت است از :تام ،محرّف ،زائد ،مذّیل ،م رّر ،مضارع ،هح  ،اشتقاق و شبهاشو تقاق،
خط ،لفظ و مرکّب .راستگو از جناس ،باعنوان واژگان همگون و هممایه یاد میکنود و کواربرد آن
در شعر را نوعی واژهآرایی بهشمار میآورد (راس تگو  .)55 :1382 ،ارزش جنواس بوه موسویقی و
آهنگی است که در کالم ایجاد میکند و زیبایی آن در گرو پیوند این عنصر با فحوای کالم است.
جناس از جمله صنایع بدیعی پرکاربرد جاویدنامه است که به اش ال مختلفی چون پراکنده ،پیاپی،
همپایانی و ...در این اثر نمود یافته است .جناس همپایانی کاربرد جناس در قافیۀ جاویدنامه اسوت
و در بسیاری موارد ،قافیۀ اشعار او مزیّ ن به این صنعت ادبی اسوت .کوارکرد ایون نووع قافیوه در
جاویدنامه افزودن به ارزش و غنای موس یقی ب یرونی شعر است که بسیار نیز خوش نشستهاست.
حیفف اگففردرآووگففطغل ففدمففدا  

حیفف اگفففربرتفففرن فففردزیف ف مقفففا 



(الهففففوری )68:1982،
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ایف ف غفففدلدرعفففالممسف ف ی سفففرود 

هفففرخفففدایکهنفففهآمفففددر سففف ود 



(همفففففان )104:

سفففادهوآزادهوبفففیریففف ورنففف 

ففففرزمفففرزاورابدزدیففف دازفرنففف  



(همفففففان )127:

مففارپیچففانازخفف موپففیچشگریفف د 

زهرهففایشرابفففهخفففونخفففودمریفففد 



(همفففففان )128:


بسیاری از قافیههای جاوید نامه در حوزۀ قافیۀ بدیعی میگنجد و جناس ی ی از مواردی است
که به این امر کمک شایانی کرده است .جاویدنامه با مجموع  527موورد قافیوۀ متجوانس ،نشوان از
توانایی و قدرت شاعر در بهکارگرفتن این صنعت ادبی است .جناس بهعنوان پرکاربردترین عنصر
ت رار نامرئی  ،نقشی ویژه در موسیقی درونی جاوید نامه دارد .اقبال بر آن است که با کالم آهنگ ین
در قالب جناس  ،سخن خود را برجسته سازد .وی در ساخت بسویاری از قووافی خوود ،مرهوون
کاربرد صنعت جناس است .کاربرد سبکشناسانۀ این عنصر ادبی در ساخت قافیه این اسوت کوه
این جناس ها در خدمت اعتالی موسیقی و نیز بالغت شعر بهکار رفته اند .وی با اسوتفاده از ایون
شیوۀ ت رار در مقام قافیه  ،عالوه بر این وه موجبوات تقویوت موسویقی درونوی شوعرش را فوراهم
کرده است ،به انع اس موسیقی در ساختار بیرونی آن نیز دستیافته است.
جناس ،گذشته از قاف یۀ اشعار  ،در میان دیگرواژههای ابیات نیز مشاهده میشود؛ اما بسامد این
عنصر در جایگاه قافیه بیشتر است .انواع جناسها در جاویدنامه  965مورد ،از جملوه ت رارهوای
نامرئی اشعار جاویدنامه است .مجموع اینها نشان از قریحه و ذوق خالق شاعر است .
 - 2- 1- 1جناسمضارعوالحق 
«آن است که دو رکن جناس در حرف اول یا وسط مختلﻒ باشند ؛ پوس اگو ر مخورج دو حورف ،
یعنی آهنگ تلفظ آنها به ی دیگر نزدیک (قریب المخرج) باشد ،ازقبیول حوروف «ر ،ل» « ،ه ،ء» و
«ب و پ» آن را جناس مضارع گویند ...و در صورتی که مخرج حروف از هم دور (بعید المخرج)
باشد ؛ ازقبیل حروف «ر ،ز» « ،د ،ه» و «ج ،ن» آن را جناس هح نامند» (همایی.)56 :1373،
مفففیندانفففدعشفففقسفففالومفففاهرا  

دیفففففففروزودونفففففففدددوروراهرا 



جناسالحفق (الهفوری )17:1982،

مف ف زجفففابرخاسف ف مبعفففدازنمفففاز 

دسفففففباوبوسفففففید ازراهنیفففففاز 



جنفاسالحفق(همففان )66:
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پففرکففهازخففاخبرخیففددچففوخففاخ 

حیفف اگففردرخففاخمیففردجففانپففاخ 



جنفاسالحفق(همففان )67:

زنفففدگیایففف راخفففروجآنراخفففراج 

درمیفففانایففف دوسفففن اورازجفففاج 



جنفاسالحفق(همففان )70:

گفبایف  علفموهنفرگفف مکفهپوسفب 

گفبح بچیسفب؟ گفف مرویدوسفب 



جنفاسمضفارع(همففان )37:

امفففروخفففالقبفففرونازامفففروخلفففق 

مففازشسففبروزگففارانخسفف هحلففق 



جنفاسمضفارع(همففان )15:


در ابیات جاویدنامه  ،جناس مضارع و هح کارکردی شبیه به سجع متووازی دارنود .ایون دو
گونه جناس از عوامل مؤثر در خوش آهنگوی و دلنشوینی ابیوات جاویدناموه بوهشومار مویرونود.
به خصوص در ابیاتی که دو لفظ متجانس قرینه ی دیگرند ،ضرباهنگ دلنشینی را در شوعر ایجواد
میکند .همچنین ت رار واژه های قریب المخرج عالوهبر ایجاد زیبایی دیداری ،به تقویت موسویقی
درونی نیز کمک کردهاست .عالوهبر این  ،شباهتهای صوری به خوانندۀ شعر کمک میکند که در
خواندن ابیات تأمل بیشتری کرده و با توجه به شباهتهای ﻇواهری دو واژۀ دیگور  ،زیبواییهوای
نهفته در ابیات را نیز کشﻒ کند.
 - 2- 1- 2جناستا 
«الفاظ متجانس در گف تن و نوشتن ؛ یعنی حروف و حرکات ی ی و فقط در معنی مختلﻒ باشوند؛
مثل واژۀ شیر  ،شیر» (همایی.)49 :1373،
ذرهایازکفف مففدهتففابیکففههسففب  


پخ ففهگیففرانففدرگففرهتففابیکففههسففب 



(الهفففففففوری )14:1982،


«تواب» در مصوراع اول در معنوی «طاقوت و تووان» و درمصوراع بعود در معنوی «پیچیوودگی و
بههمبافتگی» بهکار

رفته است .

وآنکسففیکففوبانفف مففورانبشففنود  

هفففففمزدورانسففف فرّدورانبشفففففنود 



(همفففففان )19:


« دوران» در مصراع اول در معنی « دورترها» و در مصراع بعد در معنی «زمانه و عصور» بوهکوار
رفته است .
سنبلسفففف اندوزلفففففشتففففاکمففففر  

تفففاوگیفففرازطلعففف شکفففوهوکمفففر 



(همفففففان )42:
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«کمر» در مصراع اول در معنی «میان و پشت» و در مصراع دوم در معنی «کمرکش و میوان وه»
است.
تنوع و گوناگونی جناس تام در ابیات جاویدنامه نشوانگر ذهون خوالق اقبوال اسوت .وی بوا
گزینش الفاﻇی هم آوا که در اکثر موارد با مصوتهای بلند به هم پیوند خورده اند ،گامی موؤثر در
راستای تقویت موسیقی اشعار خویش برداشتهاست.
 - 2- 1- 3جناسزائدومذیط 
«آن است که ی ی از کلمات متجانس را حرفی بر دیگری زیادت باشد و آن ح رف زائود ،گواه در
اول کلمه است و گاه آن زیادت در آخر کلمه است؛ مانند خام ،خامه و ...و ایون قسوم را جنواس
مذیل نیز می خوانند» (همایی )51 :1373،؛ چون در اول یا آخر ی ی از متجانسوین ،بویش از یوک
حرف زیادت باشد ،آن را نیز ملح به جناس زائد و مذیل باید شمرد؛ مانند کار و پی ار» ( همان:
.)52- 53
یوههفففایرنفف رنف ف  
گرچففهداردشفف 

مفف بففهجففدعبففرتن یففر ازفرنفف  



جناسزائفد (الهفوری )79:1982،

ابرهفففابف فینفففمهواهفففاتنفففدوتیفففد 

بفففازمفففی مفففردهایانفففدر سفف ف ید 



جنفاسزائفد(همففان )31:

ایکففهگففویی محمففطجففاناسففبتفف 

سففرجفففانرادرن ففربفففرتفف مف ف 



جنفاسزائفد(همففان )20:

یپففذیردپففیچوتففاو 
دانففهازگففطمفف 

تفففاکنففففد فففید شففففعاعآف ففففاو 



جنفاسمف ذیط(همففان )40:

انفففدراخففف

عمفففطففففردفریفففد 

پادشفففففاهیبفففففامقفففففا بایدیفففففد 



جنفاسزائف د(همففان )240:

ذاتحففقرانیسففبایفف عففالمح ففاو 

غوطفففهدرحایفففطن فففرددنقفففشآو 



جنفاسمف ذیط(همففان )38:


عالوه بر زیبایی موسیقایی حاصل از این نوع جناس از ویژگیهای مهم جناس زائد این اسوت
که خواننده با مقایسۀ دو لفظ متجانس که ی ی افزونه ای بر دیگوری دارد ،بوه دقوت در تفواوت و
رابطۀ کلمات و قدرت حروف در زایش کلمات جدید با بار معنایی متفاوت میپوردازد و موجوب
میشود پیام و مقصود شاعر با قدرت اقناع بیشتری به مخاطب منتقل شود .اقبال ههووری نیوز از
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ویژگی این نوع جناس در جهت انتقال احساسات و مفاهیم مورد نظر خویش بهره برده است .آنچه
که موجب برجستگی بیشتر این نوع جناس میشود ،تفاوت معنایی ایجادشده بوهواسوطۀ افوزودن
واجهاست و زیبایی آن زمانی افزون میشود که با معنای کالم هماهنگ باشد.
 - 2- 1- 4جناسخطیامصح 
« ارکان جناس در کتابت ی ی و در تلف ظ مختلﻒ است؛ مثل درست و درشت» (همایی.)56 :1373،
عشففقدرخلففوتکلففیماللهففیاسففب  

چونبهجلفوتمفیخرامفدشفاهیاسفب 



(الهففففوری )54:1982،

عاشففقی؟ازسففوبففهبففی سففوییخففرا 

مففرررابفففرخویشفف گفففردانحفففرا 



(همفففففان )18:

ازدرونفففشسفففبدهایسفففربفففرنفففدد 

طفففایریانفففدرفضفففایشپفففرنفففدد 



(همفففففان )31:

چشففمخا ففانعففروگردیففدهکففور 

برنیفففاییایزهیففففرازخففففاخگففففور 



(همفففففان )60:


در اشعار جاویدنامه جناس خط کارکردی شبیه سجع متوازی دارد و ازلحاظ قدرت موسیقایی
نیز با جناس مضارع و هح برابری میکند و به دلیل اختالف در محل قرارگورفتن نقوا  ،نووعی
چشم نوازی و زیبایی بصری را نیز ایجاد میکند .نقش جناس خوط در موسویقیسوازی در شوعر
جاویدنامه کامالً محسوس است.
- 2- 1- 5جناسلفظیالفظی 
این نوع جناس بدون توجه به ﻇاهر دو واژۀ متجانس ،همان جناس تام است؛ اما از نظور خوط بوا
جناس تام تفاوت دارد ( بارانی ،امیدی )42 :1393 ،؛ بنابراین « جناس لفظ مقابل جناس خط است.
کلمات در تلفظ ی ی و در کتابت مختلﻒ است؛ مثل ناضر و ناﻇر» (همایی.)57 :1373،
زیففرگففردونخففویشرایففابمغریفف   

زآنسففویگفففردونب فففوإنف فیقریف ف 



(الهففففوری )5:1982،


این نوع جناس بدونتوجه به شیوۀ کتابت ،همان جناس تام است؛ اما از نظر نوشتار یا خط با
جناس تام تفاوت دارد .اقبال با کاربرد این نوع جنواس مفواهیم موورد نظور خوود را برجسوتهتور
کرده است.
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 - 2- 1- 6جناسمحرّف 

« ارکان جناس در حروف ی ی و در حرکت مختلﻒ باشد ؛ مثل خَل و خُل » (همایی.)50 :1373،
بففففیت لّففففیمفف فرددانففففارهنبففففرد  

ازل فففدکووخیفففالخفففویشمفففرد 



(الهففففوری )4:1982،

حففرفاوچاویفففدهوبففی سفففوزودرد 

مففردخواننففداهففطدرداورانففهمففرد 



(همفففففففان )45:


در این ابیات ،بهکار بردن الفاﻇی که ازلحاظ دیداری شبیه هماند و تفواوت آنهوا در خووانش
بهوسیلۀ حرکات مشخص می شود  ،در ایجاد تلذذ ذهنی مخاطب مؤثر اسوت و موجوب مویشوود
نوعی دست انداز در ابیات بهوجود آید که خواننده را به خواندن ادامۀ شعر ترغیب میکند .استفادۀ
درست از مصوّت ها در واژگان مشابه اما متفاوت ازلحاظ معنایی  ،عالوهبر تأکید بر معنی موردنظر
موجب زیبایی و آهنگینشدن کالم میشود .اقبال به زیبایی از این نوع جناس بهره بوردهاسوت و
جناس محرّف در اشعار وی نمودی طبیعی و دلنشین دارد.
شبهاش قاق 
 - 2- 1- 7جناساش قاقو 
«آنست که در نظم یا نثر الفاﻇی را بیاورند که حروف آنها متجانس و به ی دیگر شبیه باشد  ،خواه
از یک ریشه مشت شدهباش ند؛ مانند کلمات رسول ،رسیل ،رسایل و خواهان ،خواهنده و خواهش
یا از یک ماده مشت نباشد ؛ اما حروف آنها چندان شبیه و نزدیک به ی دیگر باشد کوه در ﻇواهر
توهم اشتقاق شود؛ از قبیل الفواظ آسوتان ،آسوتین و زموان ،زموین و کموان ،کموین ،قسوم دوم را
شبه اشتقاق نیز میگویند» (همایی .)61 :1373 ،
یخبففففر  
ایامینففففیازامانففففببفففف 

غففممخففورانففدرضففمیرخففودن ففر 



(الهففففوری )9:1982،

محملففینففیحففالیازاحففوالاوسففب 

محملففشخواننفففدفریف ف گف و سفففب 



(همفففففان )20:

طلعفف ف شرخشففففندهمفففففطآف ففففاو 

شففی اوفرخنففدهچففونعهففد شففباو 



(همفففففان )13:

زنففدهیففامففردهیففاجففانبففهلفف  

ازسففه شففاهدکفف  شففهادتراطلفف  



(همفففففان )13:

همچفففومفففاآوارهوغربفففبنصفففی 

تفففوغریبفففیمففف غفففریبماوغریففف 



(همفففففان )42:
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زیبایی این نوع جناس بیشتر در اشتراک و تقدیم و تأ خیر واجها و نیز ضربآهنگ نزدیک بین
دو واژه متجانس است .هنگامی که مخاطب واژۀ دوم متجانس را می خواند  ،هنوز اثر ریتم و آهنگ
واژۀ نخست در خاطرش برقرار است و به دلیل وحدت آهنگ ایجادشده از دو واژۀ متجانس توهم
ت رار میکند .اگر چه پس از لختی درنگ درمییابد که این دو واژه ازلحاظ لفظ شبیه هم هسوتند ،
اما ازلحاظ معنایی متفاوتند و کشﻒ این ن ته نیز باعث لذت ذهنی مخاطب میشود .اقبال ههوری
با استفاده از این نوع جناس در راستای افزایش آهنگ ابیات و تقویت موسویقی و نیوز در جهوت
تأکید بر معنا بهره برده است.
بهنظر می رسد اقبال ههوری به تأسی از موهنا در مثنوی  ،به استفادۀ جناس با بسوامد بواه در
م ان قافیه پرداختهاست ؛ بهطوری که این خصیصۀ سب ی در سرتاسر جاویدنامه پدیدار است .وی
همچنین با استفاده از این ابزار ش عری به موسیقی کالمش غنای بیشتر بخشیده است.
واجآرایی 
 - 2- 2
از دیگر انواع ت رارهای نامرئی جاویدنامه  ،واج آرایی است .ت رار منظم و هماهنوگ صوامتهوا و
مصوّت ها از جمله عواملی است که در شعر ،نوعی موس یقی درونی را بهوجود مویآورد و ارتبوا
مح می با معانی و احساسات وجدانی ناشی از تجربۀ شعری شاعر دارد (کردآبادی.)39 :1431 ،
راستگو در کتاب «هنر سخنآرایی»  ،بحث مفصلی دربارۀ واجآرایی ارائه داده و واجآرایی را به دو
شاخۀ یک جایه و چندجایه تقسیم کرده است .در واجآرایی یک جایه ،واج ت رارشوده در یوکجوا ،
م ثالً در آغاز یا پایان یا میان چند واژه جای میگیرد و براساس جایگاه واج  ،به سه نوع همآغازی،
همپایانی و هممیانی تقسیم میشود .در واجآرایی چندجایه ،واج ت رار شده در چندجای پراکنده و
گونه گون چند واژه می نشیند و به دو نوع هومپاغوازی (هوم پایوان و آغوازی) و پراکنوده تقسویم
میشود .در همپاغازی ،واج ت رارشده در پایان و آغاز دو واژۀ متوالی جای میگیرد و در پراکنده،
واج بدون هیچ آیین و هنجاری در چند جای چند واژه قرار میگیرد (راسو تگو .)12- 14 :1382 ،
در این مجال انواع مختلﻒ واجآرایوی در جاویدناموه موورد بررسوی قورار گرفوت و چهوار نووع
واجآرایی ازقبیل همآغازی ،همپایان و آغازی ،همپایانی و واجآرایی پراکنده از اشعار وی استخراج
شد .تلف ظ کلمات متوالی با صامتها و مصوّتهای مشابه ،موجب غنوای موسویقی درونوی اسوت.
کاربرد وسیع این نوع ت رارهای نامرئی در اشعار اقبال ،نشان از آن دارد که قریحه و طبع شاعر با
زیبایی پنهان ت رار صامتها و مصوّتها آشنواست ؛ بهگونه ای که گاه در یک بیت چنودین بوار از
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این شگرد هنو ری استفاده میکند .به طور کلی کواربرد آواهوا در شوعر اقبووال عبوارت اسوت از:
 - 1تقویت موسیقی ؛  - 2انتقال مفهوم؛ - 3تأکید ؛ - 4انتقال حس ؛ - 5ایجاد انسجام میوان کلموات و
جمالت.
همآغازی 
  - 2- 2- 1
هم آغازی با  315مورد بیشترین فراوانی واجآرایی را به خود اختصاص داده است .ت ورار واج در
فاصلهای کوتاه ،گویی گوش را می نوازد و موسیقی را با تأکید بیشتری به خواننده عرضه میکند.
رففففب سفففوزسفففینۀتاتفففاروکفففرد  

یفففامسفففلمانمفففردیفففاقفففرآنبمفففرد 



(الهففففوری )84:1982،


گویی شاعر در نظر داشته تا با ت رار واج «س» نوعی حسرت و اندوه را به مخاطب منتقل میکند.
هففرکففهازنفف ارشنصففی خففودنبففرد  

درجهفففانازخویشففف بی انفففهمفففرد 



(همفففففان )143:


در بیت فوق اینگونه بهنظر می رسد که هدف شاعر از ت رار صامت «ن» القای مفهووم نفوی و
بی نصیبی به مخاطب است.
ایچفففومففف بیننفففدۀا سفففرارشفففعر  

ایف  سفخ اففدونتففراسفبازتفارشففعر 



(همفففففان )148:


واج آراییپراکنده 
  - 2- 2- 2
پس از جناس و همآغازی ،واجآرایی پراکنده با فراوانی  276مورد در جاوی دنامه از بیشترین بسامد
برخوردار است .اقبال در بسیاری از اشعار خویش از واجآرایی بهعنوان یک شگرد هن ری به ره برده
و گاه با ت رار برخی صامت یا مصوّتها به نوعی تأکید یا القای مفهوم در ذهون خواننوده دسوت
یافتهاست ؛ ب رای نمونه در بیت:
از سفرشمشفیروازنفوخقلفمزایف دهنففر  

ای برادرهمچونورازنفارونفارازنفارون 



(الهفففوری )205:1982،


واج «ر» بیانگر نوعی روانی و حرکت است .در بیت باه بهنظر میرسد که اقبال درنظر دارد تا
با ت رار این صامت ( 9بار) مخاطب خود را متوجه نیاز بوه حرکوت در جهوت آفورینش و تغییور
گرداند و «ن» نیز بر زمزمۀ موسیقی دهلت دارد.
ایفف تماشففاخانهسففحرسففاحریاسففب  

روحالقففدسافسففون ریاسففب 
ی 
علففمبفف 



(همفففففان )4:
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شاید بتوان گفت که ت رار صامت «س» سحر و جادو را در ذهن مخاطب متجلوی مویسوازد.
برجستهسازی مضمون نمونه ای از کارکردهای عنصر ت رار در شعر اقبال است.
مندلفففففیبخفففففشایففف ف دلآوارهرا  

بفففازدهبفففامفففاهایففف مفففاهپفففارهرا 



(همفففففان )5:


واج آرایی در حروف «الﻒ  ،ه» (آه) گویی حسرت و افسوس حاصل از تنهوایی و آوارگوی را
به ذهن متبادر میکند.
تیدتر ک ایف  دوچشفموایف دوگفوش  

هرچففهمففیبینففیبنففوشازراههففوش 



(همفففففان )19:

شفففففاهداولشفففففعورخویشففففف 

خففویشرادیففدنبفففهنففورخویشف ف 



(همفففففان )14:


با بررسی ابیات  ،اینگونه به نظور رسوید کوه اقبوال بوا ت و رار صوامت و مصووت واژهای کوه
دربردارندۀ مفهوم اصلی بیت است ،نوعی تأکید بر مفهوم را القا میکند.
هم پایانوآغازی 
  - 2- 2- 3
این شگرد هنری در جاوید نامه چهارمین نوع از ت رارهای نامرئی را شامل میشود:
مفففیندانفففدعشفففقسفففالومفففاهرا  

دیفففففففروزودونفففففففددودورراهرا 



(همفففففففان )17:

تفففانیفففاردزخمفففهازتفففارشسفففرود 

یکشفففدنفففازادهراانفففدروجفففود 
مففف 



(همفففففففان )79:

گفففرببففففریپففففارهتفف ف رازتفف ف 

رففففبازدسفففبتفففوآنلخفففببفففدن 



(همففففففان )190:

هففرزمففانبففررگففطوبففررشفف ر 

داردازذوقنمفففففورنففففف دگفففففر 



(همففففففان )202:


موسیقی ایجاد شده بهواسطه کاربرد این هم پایان و آغازیها در ابیات باه محسوس میباشد.
هم پایانی 
  - 2- 2- 4
 110مورد همپایانی در جاویدنامه مشاهده شد که صرفاً کارکرد افزایش قدرت موسیقایی دارد:
نفففففازنینیدرطلسفففففمآنشفففففبی  

یکففففوکبیراکففففوکبی 
آنشففففبیبفففف 



(همفففففان )42:

کففففورمففففادرزادونففففورآف ففففاو 

مک فففف ومفففف واسففففرارک ففففاو 



(همفففففان )84:
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شفففأناوجبریلفففیونفففامش سفففروش 

یآردبففههففوش 
یبففردازهففوشومفف 
مفف 



(همفففففان )42:

ازجمففففالبففففیجمففففالیاالمففففان 

ازفففففراقبففففیو ففففالیاالمففففان 



(همفففففان )83:

تففاجازبففاجاسففبوازتسففلیمبففاج 

یگفرددزج فاج 
مفرداگفرسففن اسفبم ف 



(همفففففان )108:


ت رار منظم و هماهنگ صامتها و مصوّتها از جمله عواملی است که در شوعر اقبوال نووعی
موسیقی درونی ایجاد کرده که در خدمت معنی و مفهوم شوعر اسوت .همچنوین ت ورار واجهوای
بهکار رفته در قافیه در کلمات دیگر شوعر موجوب ایجواد همواهنگی بوین قافیوه و سوایر کلموات
بهکاررفته در ساختمان شعر شده است .این ت رارها در بسیاری موارد به پیوند و انسجام جملههوا
کمک کردهاست.
- 3انواعتکرارهای مرئیدرجاویدنامه 
ت رارهای مرئی در اشعار اقبال شامل ت رار واژه در طول یک بیت  ،ت رار مصراع در طول قالوب
شعری ،ت رار یک یا چند واژه به صورت پراکنده در طول چند بیت ،ت رار منظم یک یا چند واژه
در ابتدای ابیات ،رد الصدر علی العجز ،رد العجز علی الصدر است .ت رار واژهها حجم زیادی از این
نوع ت رار را دربرمیگیرد.
ت رار واژه که در کتب بدیع با عنوان ت رار یا م رّر از آن یادشده ،در حقیقت نوعی واژهآرایی
است که اگ ر هنرمندانه و بجا بهکار رود ،نغمه ،نوا و زیبایی ویژه ای به سخن خواهد داد و کالم را
با نوعی ت یه و تأکید همراه میسازد.
عرصۀ واژهآرایی اقبال ،یک بیت یا چند بیت و گاه کل سو روده اسوت .واژهآرایوی در اشوعار
جاویدنامه ،گاه بهصورت پراکنده  ،همچون ت رار واژه در طول یک بیت یا ت رار یک یا چند واژه
بهصورت پراکنده در طول چند بیت  ،قابلمشاهده است و گاه بهصورت منظم همچون ت رار واژه
در اول مصراع یا س طر ،ردالعج ز و ردالصدر مشاهده میشود.
ت رارهوای مرئی جاویدنامه  ،گاه فراتر از یک واژه است و گروهی از کلمات را دربرمیگیرد.
این نوع ت رارهای مرئی ،از جمله شیوههوای رون افو زایی سخن است و گووش را موینووازد .در
جدول شمار ۀ  2انواع ت رارهای مرئی جاوید نامه همراه با فراوانی به تصویر کش یده شدهاست.

191

کارکرد عنصر تکرار در جاویدنامۀ اقبال الهوری
جدول.2انواع تکرارهای مرئی درجاویدنامه 
فراوانی 

آرایهها 

تکرار واژهدرطولیکبیب 

 779

تکرار منظمیک یاچندواژهدراب دای ابیات 

 93

تکرار واژهدرطولچندبیب 

 35

یالصدر 
ردالع دعل 


5

یال د 
ردالصدر عل 


2

 - 3- 1تکرارواژهدرطولیکبیب 
ت رار واژه در طول یک بیت ،با مجموع  779مورد ،پرکاربردترین ت رار مرئی جاویدناموه اسوت.
اقبال گاه با این شگرد هنری ب ر مفهوم موردنظر خویش تأکید میکند و معنا و مضمون را در ذهن
خواننده میپروراند؛ برای مثال در بیت زیر:
ایخففففداروزیکفففف آنروزیمففففرا  

ی سفففوزیمفففرا 
وارهفففانزیففف روزبففف 



(الهففففوری )2:1982،


گویی شاعر با ت رار واژۀ «روزی» این مفهوم را به خواننده القا میکنود کوه روزی را بایود از
خدا خواست.
ایت فوراتیففریکففهمففاراسففینه سفففب  

حفرفادعفونیکفهگففبوبفاکفهگففب 



(همفففففان )3:


ت رار واژۀ «گفت» برای تأکید به آیه است.
رویتفففوایمفففانمففف قفففرآنمففف   

جلفففوهداریودریففف ازجفففانمففف  



(همفففففان) 


ت رار واژه «من» نوعی تأکید بر حس درونی شاعر بودهاست.
زیسففف متفففازیسففف مانفففدرففففراق  

وانمفففاآنسفف فویایفف ف نیلففففیرواق 



(همفففففان) 


در اینجا میتوان این برداشت را داشت که شاعر برای بیان زندگی سخت خود در این دنیا با
نوعی تأکید واژۀ «زیستن» را ت رار و ارادۀ شمول کردهاست (یعنی در تمام زندگی خود.)...
هفففرک فففااسففف یدهایبفففودونبفففود  

کففسندانففدسففرّایفف چففروکبفففود 



(همفففففان )175:


1

پژوهشنامۀ ادب غنایی

192

در این بیت با ت رار هجای «بود»  ،خواننده متوجه گذشت زمان و ناپایوداری نعموات دنیووی
می شود و این درست همان موضوعی است که در این شعر مدنظر شاعر بودهاست.
ازحقفففایقتفففاحقفففایقرف فففهعقفففط  

سفففیراوبفففیجفففادهورف فففارونقفففط 



(همفففففان )179:


ههوری با ت رار حقای در این مصراع به نوعی ارادۀ

شمول کر ده است .

به ورتپراکندهدرطولچندبیب 
 - 3- 2تکراریکیاچ ندواژه 
 94مورد از ت رارهای مرئی اقبال در جاویدنامه  ،ت رار یک یا چند واژه به صورت پراکنوده و در
طول چند بیت است .این ت رار ،نوعی پ یوستگی با مضمون و محتوای س روده دارد ؛ ب رای مثال ،در
شعر زیر:
آنکفف خففاکیکفففهنامیففدیوطف ف  

ایفف کففهگففوییمصففروایففرانویمفف 

بففاوطفف اهففطوطفف رانسففب یاسففب 

زآنکففهازخففاکشطلففوعمل ففیاسففب 



(همفففففان )68:

جبففردیفف  مففرد ففاح همففباسففب 

جبفففرمفففردانازکمفففالقف فوّتاسفففب 

پخ ففهمففردیپخ ففهتففرگففرددزجبففر 

جبفففر مفففردخفففا راآغفففوشقبفففر 

جبفففرخالفففدعفففالمیبفففرهفففمزنفففد 

جبفففرمفففابفففیخوبففف مفففابرکنفففد 



(همفففففان )141:

غربیففففانرازیرکففففی سففففازحیففففات 

شفففففرقیانراعشفففففقرازکائنفففففات 

زیرکففیازعشففقگففرددحففق شففناس 

کففارعشففقاززیرکففیمحکففماسففاس 

عشففقچففونبففازیرکففیهمبففرشففود 

نقشفففففبندعفففففالمدی فففففر شفففففود 

خیفففدونقفففشعفففالمدی فففربنفففه 

عشففففقرابففففازیرکففففیآمیفففف دده 



(همفففففان )71:


در ابیات زیر شاعر عش را به تصویر میکشد .ت رار واژۀ عش در این ابیات ،نهتنها از ارزش
سخن ن استه  ،بل ه به زیبایی آن نی ز کمک وافری کردهاست.
دردوعفففالمهفففرک فففاآ فففارعشفففق  

ابفففف آد سففففرّیازاسففففرارعشففففق 

سف فرّعشفففقازعفففالمارحفففا نیسفففب 

اوزسففا وحففا ورو وشففا نیسففب 



(همفففففان )74:
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ت رار واژۀ «خلوت» در ابیات زیر بیانگر تأکید شاعر بر اهمیت خلوتگزینی در جهت تعوالی
روحانی است که در عرفان اسالمی بسیار بر آن سفارش شده است.
مصف ف فیانفففدرحفففراخلفففوتگدیفففد  

مففدتیجففدخویشفف کففسران دیفف د 

نقفففففشمفففففارادردلاوریخ نفففففد 

مل فففففیازخلففففففوتشان یخ نففففففد 

یتفففوانیمنکفففریفففددان شفففدن 
مففف 

منکفففرازشفففأننبفففین فففوانشفففدن 

گرچففهداریجففانروشفف چففونکلففیم 

هسففبافکففارتففوبففیخلففوتعقففیم 



(همفففففان )75:


 - 3- 3تکرارمنظمیکیاچندواژهدراب دایابیات 
این نوع ت رار  93 ،مورد از ت رارهای مرئی اشعار جاویدنامه را به خود اختصاص دادهاسوت .از
آنجا که این واژهها در تمام س روده ت رار نشدهاست  ،از بهکارب ردن نام بند آن اجتناب شده است:
عفففالمیدرسفففینۀمفففاگفففمهنفففوز  

عففففالمیدران ظففففارقففففمهنففففوز 

عفففالمیبفففیامی فففازخفففونورنففف  

شفففا اوروشف ف تفففراز فففب فرنففف  

عفففالمیپفففاخازسففف طی وعبیفففد 

چفففوندلمفففؤم کفففرانشناپ دیففف د 

عففالمیرعنففاکففهفففیضیففکنظففر 

تخففففماوافکنففففددرجففففانعمففففر 



(همفففففان )73:

علفففمبفففربفففیمورجفففادارداسفففاس 

عاشفففقانرانف فیامیفففدونف فیهفففراس 

علففففمترسففففانازجفف ف لکائنففففات 

عشفففقغفففرقانفففدرجمفففالکائنفففات 

علفففمرابفففررف فففهوحاضفففرنظفففر 

یآیفففدن فففر 
عشففقگویفففدآنچفففهمف ف 

علفففمپیمفففانبسف ف هبفففاآیف فی جبفففر 

چففارهاوچیسففبغیففرازجبففرو ففبر 

عشفففففقآزادوغیفففففورونا فففففبور 

درتماشفففایوجفففودآمفففدجسفففور 

عشففقمففاازشففکوههففابی انففهایسففب 

گرچفففهاوراگریفف فۀمسفف ف انهایسففففب 



(همفففففان )140:

حفاکمیبفینفورجفانخفا اسفبخفا  

بفففییففف دبیضفففاملوکیفففبحففففرا 

حففاکمیازضففع محکومففانقویسففب 

بففیخشازحرمففانمحرومففانقویسفففب 



(همفففففان )108:

فقفرجفوعورقفووعریفانیک اسففب؟ 

فقففر سففل انیاسففبرهبففانیک اسففب؟ 



(همفففففان )81:
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ت رار واژه نیز بیشتر بهسبب برجستهسازی مفهوم مورد بحث و نیز تأکیود بور آن واژ ه موورد
استفاده قرار گرفته است .اقبال که به بیان مسائل و مش الت اجتمواعی و سیاسوی عصور خوویش
پرداخته است ،برای برجستهکر دن این مضامین از پدیدۀ ت رار بسیار بهره بردهاست؛ برای نمونه در
ابیات باه کلماتی مانند عالم ،علم ،حاکم و فقر از جمله واژههای کلیدی در جاویدنامه هسوتند کوه
اقبال با استفاده از عنصر ت رار به تش ریح و تبیین آنها میپردازد.
- 3- 4ردالع د علیالصدر 
«این صنعت بهنام «تصدیر» نیز معروف است  ...و آن است که لفظی که در اول بیت و جملوۀ نثور
آمده است ،همان را به عینه یا کلمۀ ش بیه متجانس آن را در آخ ر بیت و جملۀ نث ر بازآرند» (همایی ،
.)67 :1373
جففوهراوچیسففبیففکذوقنموسففب  

هممقفا اوسفبایف جفوهرهفماوسفب 



(الهففففوری )20:1982،

از شعور اسبایف  کفهگفویینفددودور 

چیسففبمعففراجانقفف وانففدر شففعور 



(همفففففان )20:

شفففبنممفففادرن فففاهاویفففماسفففب 

ازن فففاهاویفففممفففا شفففبنماسفففب 



(همفففففان )83:


- 3- 5ردالصدر علیالع د 
«چون کلمهای که در آخ ر بیت آمدهاست  ،در اول بیت بعد ت رار شدهباشد  ،آن را ص نعت ردالصدر
علی العجز میگویند» (همایی .)70 :1373 ،
ازشعوراسبایف کفهگفویینفددودور  

چیسففبمعففراجانقفف وانففدر شففعور 

انقفف وانففدر شففعورازجففذووشففوق 

وارهانفدجفذووشفوقازتحفبوففوق 



(الهففففوری )20:1982،
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- 4ن ی ه 
موسیقی درونی از جمله جلوههای موس یقی شعر است که اساسیترین رکون آن را ت ورار تشو یل
می دهد ؛ چ را که بسیاری از آرایههایی که در حوزۀ موس یقی درونی قرار میگی رد ،بور پایوۀ ت و رار
ش ل گرفتهاست .ت رار در دو شاخۀ مرئی و نامرئی در جاویدنامه مورد بررسوی قو رار گرفوت و
جلوههای مختلفی از آن در این اثر مشاهدهشد.
انواع جناس ،همآغازی ،همپایانی ،همپایانی و آغازی و واجآرایی پراکنده از جملوه ت رارهوای
نامرئی اشعار اقبال در جاویدنامه است .از ت رارهای مرئی نیز میتوان به ت رار واژه در طول یک
بیت  ،ت رار مصراع یا بیت در طول قالب شعری ،ت رار یک یا چند واژه بوهصوورت پراکنوده در
طول چند بیت ،ت رار م نظّم یک یا چند واژه در ابتدای ابیات ،ردالصدر علی العجز و ردالعجز علی
الصدر اشارهکرد .با توجه به آمار بهدستآمده ،تمایل اقبال به ت رارهای نامرئی ب یش از ت رارهای
مرئی است .ت رارهای نامرئی بدون این ه در ﻇاهر آش ار باشد ،گوش را موینووازد و بوه غنوای
موسیقی درونی شعر می افزاید.
همانگونه که مشاهده میشود ،جناس پرکاربردترین ت رار نامرئی جاویدناموه اسوت .جنواس
نهتنها در بطن اشعار  ،بل ه در قافیه نیز باعنوان قافیۀ بودیعی ،نقشوی بسوزا دارد .از دیگور انوواع
ت رارهای نامرئی میتوان به انواع واجآرایی اشاره کرد ؛ اما با توجه به بررسی بهعملآمده ،از جمله
اهداف اقبال در بهکار بردن عنصر ت رار میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 - 1تقویت موسیقی درونی و غنای آن ؛
 - 2کمک به القای بهتر مفاهیم موردنظر به مخاطب ؛
- 3برجستهسازی مفهوم مورد بحث و تأکید بر آن.
بنابراین ،اقبال با ت رار صامتها و مصوّتها عالوهب ر تح یم موس یقی درونی ،به القوای مفواهیم و
مضامین موردنظر خود نی ز پرداختهاست و به آنچه جادوی مجاورت مینامند ،دست یافتهاست.

1

پژوهشنامۀ ادب غنایی

196
- 5منابع 
 .1المالِکه  ،نازک ،قضایاالشعرالمعا ر ،

 ، 14ب یروت :دارالعلم للمالیین.2007 ،

 .2ابراهیمتبار ،ابراهیم .تحلیطساخ اری شعر«میراث»اخوان الث  ،فصلنامۀ پژوهشهای ادبی،
سال سیزدهم  ،شمارۀ  ، 53صص  ، 9- 34انجمن علمی زبان و ادبیوات فارسی تهوران ،پواییز
.1395
 .3بارانی ،محمد ؛ نسیم بهار ،علی .تکراردرمعانیعاطفیوزبانیهنفریغدلیفاتسفعدی ،
پژوهشنامۀ ادب غنایی ،سال دهم ،شمارۀ  ، 18صص  ، 29- 50دانشگاه س یستان و بلوچستان،
بهار و تابستان .1391
بررسیجناسدرغدلهایفروغیبس امی  ،پژوهشونامۀ ادب

 .4بارانی ،محمد ؛ امیدی  ،ایوب.
غنایی ،سال دوازدهم ،شمارۀ  ، 22صص ، 31- 50دانشگاه س یستان و بلوچستان  ،بهار و تابستان
.1393
 .5داد ،س یما ،فرهن ا

حاتادبی  ،ج  ، 4تهران :مروارید.1387 ،

 .6راستگو ،محمد ،هنرسخ آرایی(ف بدیع)  ،تهران :سمت.1382 ،
 .7شف یعیکدکنی ،محمدرضا ،موسیقیشعر  ،تهران :آگاه.1370 ،
 .8شمیسا  ،سیروس ،ن اهیتازهبهبدیع  ،تهران :انتشارات فردوس.1386 ،
 .9کردآبادی ،سندس ،جمالیه التکرار الدی السمتنّی ،مجله الجمعیة العلمیة االیرانیه للغة العربیةة و
آدابها ،فصلیة محکمة  ،جلد  ، 6سال  ، 16صص  ، 33- 50پاییز .1431
یباشناسیسخ پارسی  ،چاپ  ، 4تهران :نشر مرکز .1381 ،
 .10کزازی ،میرجاللالدین  ،بدیع؛ز 
 .11ههوری ،اقبال .جاو یدنامه  ،ناشر :دکتر وحید قریشی ،طبع خاص.1982 ،
 .12همایی  ،جاللالدین ،فنونب غبو ناعات ادبی  ،تهران :توس.1373 ،

