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Lexical Coherence Devises in Modern Poetry  

   ثابت یطهران دیناه

 25/12/1397: تاریخ دریافت

 13/17/1397: تاریخ پذیرش

 چکیده
 نیتنها جمله و روابط ب، گراساخت یشناسزبان در

زبان ، رویکرد نی. در اشودیم یآن بررس یاجزا
 یگروه، است. در مقابل یفردو درون یذهن یادهیپد
 جادیجهت ا یو ابزار یاجتماع یادهیزبان را پد گرید

متن و  یضرورت بررس، آنکه براساس  دانندیارتباط م
که خود ، شودمیمطرح  یماعاجت تیزبان با موقع رابطة

بوده است. « متن یشناسزبان»کردیرو شیدایپ سازنهیزم
آن است  یاجزا یوستگیو پ یتوال، متن یاساس یژگیو
بخش متن عوامل انسجام یدیهلنام دارد. « انسجام»هک
دانسته است. انسجام  یو نحو یشامل عوامل واژگان را

 ردیگیم ورتص، آییباهمبه دو روش تکرار و  یواژگان
 عیبد یاز فنون لفظ یاریدارد. بس یکه خود انواع مختلف

در ، معنویاز فنون  یبرخ نیاز انواع تکرارند. همچن
در  توانندیکه م رندیگیقرار م ییآشمار انواع باهم

، اساس نیکنند. بر ا فایرا ا ینقش مؤثر، متنانسجام 
و  نیبر تحسرا عالوه یعیکارکرد فنون بد توانیم
که در ، دانست زیبه متن ن یبخشانسجام، آفرینیییبایز

، مقاله نیاست. در ا افتهی یشتریشعر نو ظهور و بروز ب
شده  یبررس دگاهید نیدر شعر نو از ا یعیفنون بد

 .است

 ،یعیمتن، انسجام، فنون بد یسشنازبان ها:کلیدواژه

 .ییآتکرار، باهم
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Abstract 

In structural linguistics, only sentence and 

relations between components are studied. 

Accordingly, language is subjective and 

intrapsychological phenomenon. But, language is 

considered social phenomenon and an instrument 

for communication by the other some. The 

necessity of text survey and relationship between 

language and social status has provided "the text 

linguistics".Basic text characteristic is sequence 

and continuity of its component that is called 

cohesion. According to Holyday devises of 

cohesion consist of verbal and syntactic 

elements. Verbal cohesion takes place in two 

ways, repetition and collocation that have 

different types. Many figures of diction are 

considered repeat types. Also, some of the 

figures of thought are of collocation types that 

have effective role in text creation. On this basis, 

figures of speech function is made text coherent 

in additional beautification. 
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linguistics, Repetition, Collocation. 
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 مقدمه
علم ، بالغت یعلما، یدر سنت مطالعات بالغ

زبان،  یکاربرد یهارا با ارجاع به جنبه یمعان
 فیحال و مقام تعر یهمچون مطابقت با مقتضا

، شانیبالغت از نظر ادیگر، کرده اند؛ به عبارت 
حال مخاطب است. واحد  یمطابقت کالم با مقتضا

آنان در چارچوب کار خود قرار  که یایزبان
وقت  شتریب . ایشان اگرچهاست« کالم»، دانداده

آن  لیو تحل هیجمله و تجز یخود را صرف بررس
 نیارتباط ب نحوۀ تِیاما هرگز از اهم، نداکرده

غافل ، متن در هاآن وستنیبه هم پ شیوۀجمالت و 
است که  یاز مواردوصل، اند؛ بحث فصل و نبوده

مباحث  ترینمهمبالغت آن را از  یلماعبرخی از 
به نقل از 195: 1386، سایشم) نداهدانست یعلم معان

توان ی( که امروز م47، سخن و سخنوران، نفرافروز
  .آوردآن را از عوامل انسجام متن به شمار 

بعد از شناسی، زباندر دانش « متن» مفهوم 
 یسوسور مورد توجه قرار گرفت. دستاوردها

سوسور در قرن  یهمزمان ای یفیتوص یسشنازبان
 تیمتن، دو محدود لیو تحل یبررس یبراستم، یب

به  یفیتوص یشناسکه زبان نیا یکیعمده داشت؛ 
آن وجود  یاجزا نیکه ماب یجمله و روابط یبررس

زبان و  انیکه م نیا گریو دنمود، می ادارد اکتف
 یمشکالت هانیافکنده بود. ا ییجدا یاجتماع تیموقع

ها اشاره نمود بدان 1952در  سیهر گیبود که زل
از  یپس از آن برخ (.61: 1385)آقاگلزاده، 

و  تیدو محدود نیبه برطرف نمودن اشناسان، زبان
از سطح جمله به  یزبان یهایگذشتن بررس تِ یاهم

بردند.  یپاجتماعی،  تیزبان و موقع انیو ربط م تنم
 دیدج یهایریگدو مشکل، موجد جهت نیحل ا

 دیشصت، متبلور گردة ده نیمةاز  باًیشد که تقر یزبان
شناخته « دستور متن» ای« متن یشناسزبان»و با عنوان 

 یمعنا انیممعانی، است که در علم  یدر حال نیشد. ا
جمله  یشناختزبان لیتحل و هیکه حاصل تجز هیاول

که قصد و اهداف متکلم را  یثانو یو معاناست، 
که  یزیاند. تماقائل شده زیاتمکند، یمنعکس م

دارد و در رابطه با نقش  یکاربرد جنبة منحصراً
 رینموده، تعب فایمتکلم و مخاطب ا انیکه م یایارتباط
، 161: 1991گران، ید بواس و، ی)ج شودیم ریو تفس
(. به 62و61: 1385آقاگلزاده،  به نقل از 122، 176

ل جمالت از متن قاب یثانو یمعاندیگر، عبارت 
 . است افتیدر

 یاجزا یوستگیو پ یتوال، متن یاساس یژگیو
 حوزۀ نام دارد. در« انسجام» آن است که

 همچون یشناسانزبان، گرانقش شناسیزبان
 جادیعوامل ا یبه بررس، «حسن هیرق» و «یدیهل»

یعنی  مفهوماین اند. انسجام در متن پرداخته
فراوان کاربرد نیز، ما  میقد یدر نقد ادب «انسجام»

کالم در  یو توال یوستگیپ یمعنداشته و غالباً به
 متالحم» ریبوده است. تعاب تیسطح جمله و ب

 یمعن نیبه هم« اطّراد» و« انسجام»، «سبک»، «االجزا
از عوامل بارز و نیز،  فیو رد هیاست. وجود قاف

را  اتیکه اباست، در شعر  انسجام جادیا یاساس
و به  کندیتصل مم گریکدیبه  یسمانیهمچون ر

 . بخشدیشعر وحدت م
را  یعوامل انسجام واژگان یدیجا که هلآن از

 Holiday) نموده، میتقس ییآبه انواع تکرار و باهم
and Hassan, 1976: 318 )بدیعی، از فنون  یاریو بس

مقوله  نیاز ا دیجد شناسیزبان یهایدر بررس
 یباد یهاهیآرا یبرا توانیم، روندیشمار مبه

در نظر  ییاییو ز نیبر تحسعالوه یگریکارکردِ د
در  انسجام در متن است و جادیکه همان اگرفت، 

که  یموضوع دارد؛ یشتریب بروزظهور و نو، شعر 
 مقاله به آن پرداخته شده است. نیدر ا

 قیتحق پیشینة
 دگاهیساس دابر، انسجام جادیعوامل ا زمینة رد
، گرانقش شناسیزباندر « حسن» و «یدیهل»
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اعم از نظم ادبی، در آثار مختلف  یاریبس قاتیتحق
شده  یصورت گرفته و عوامل انسجام واکاونثر، و 

 ییو روا یدارد و کارآمد یکاربرد جنبةاست که 
جا در اینها ذکر آن و کندمی یرا بررس دگاهید نیا

بحث ماست. در خصوص  حوصلةاز  ارجخ
و  یقیموس دجایز اجبه، یعیبد عیصنا یکارکردها

ارتباط  زمینةدر  زین یپژوهش، در کالم ینیفرآییبایز
 یررسب» با عنوانبدیعی،  عیو صنا ینگرجهان انیم

 یعیبد عیو صنا یرابطه متقابل جهان نگر سهیو مقا
از  «یکدکن یعیو شف یدر اشعار سهراب سپهر

که دارد، وجود  یتیو محمد عنا تیترب سارهدکتر 
معنا، در  یعیبد عیصنا یشتوجه به اثربخ ثیاز ح

متن،  یبخشانسجامۀ قابل ذکر است؛ اما در حوز
 یاثر مستقلبدیعی،  عیصنا گریعنوان کارکرد دبه
 با عنوان، دیجمال عبدالمج یجز کتاب آقابه
، «ةیالنص اتیو اللسان هیالبالغة العرب نیب عیالبد»

 نی. در اافتمین یگریمصر اثر د 2116چاپ 
وجود  یعیبد عیبه صناینی نو کردیروپژوهش، 

 اما ؛آن است یدارد که همان نقش انسجام بخش
 کیاشعار کالس انینقش در م نیا یبررس لیدلبه

که یدر حال متقاعد کننده نباشد.چندان شاید عرب، 
 یبه خوبنو، در شعر  یعیبد عیصنا یسبا برر

چگونه توانسته است ، یشود که فنون ادبیروشن م
 معنا و غنا دیمتن و تول انسجام جادیعامل ا

 نیاز ا شیکه پ یبه آن باشد. پژوهش دنیخشب
 شده است. یمقاله واکاو نینداشته و در ا یاسابقه

 شناسی معاصرزبان عرصةدو نگره در 
شاهد رشد دو نگرش عام بیستم،  سدۀدوم  نیمةدر 

نخست نگرش  هستیم؛و متضاد نسبت به زبان 
 یادهین پدهمچو، زبان یصور نییبر تب یمبتن

 نییبر تب ینگرش مبتن گریو د، یو ذهن یفرددرون
 یو اجتماع ینافردیب یادهیپد مثابةنقش زبان به 

خود را بر  یهاانیکه بن نینو یشناساست. زبان

نخست در ، سوسور استوار نموده یهانهادهشیپ
 یشیزا یشناسو سپس در زبان گراییساختسنت 
و  انهیگراذره، همگون ،ستایا یریو تصو افتهیتبلور 

، نگرش نیاز زبان ارائه کرده است. در ا هیسوتک
 قرار دارد. یزبان یجمله در مقام واحد بررس

 یشناسنگرش زباناد، یبنجمله یهااوج پژوهش
است. به اعتقاد او، زبان ابزار تفکر  یچامسک یشیزا
 یعلم شناسی، مطالعةزباناست و  یذهن آدم آیینةو 

نهایت، آن است که در  یهایژگیهم وف یزبان برا
 ی. چامسکرودیبه شمار م یاز روانشناس یبخش

. از نهدیم زیاتمزبانی، و توانش  یکنش زبان انیم
کاربرد زبان و ارتباط  حوزۀدر  یکنش زبانوی، نظر 

و  یرزبانیعوامل غ ریو تحت تأث ردیگیقرار م
 یشناسرچوب زبانااست؛ لذا خارج از چ یاجتماع

 یاکتساب ای یدانش فطر، یارد؛ اما توانش زباند رقرا
را  یرزبانیعوامل غآن، زبان است که در  انیگوسخن

موضوع  تواندیمدلیل،  نیو به هم ستین یراه
با کنار  یباشد. چامسک یشناختزبان یهاپژوهش

از موضوع  اجتماعیو  یگذاردن عوامل بافت
 ریبه تعبکه  یو منطق یزبان انتزاع لیکارخود، به تحل

 یهایژگیتا به و پردازدیماست،  «یزبان درون»او 
 .ابدیذهن انسان دست  یذات

گرا قرار دارند که نقش یهانگره، مقابل در
که همان توجه به نقش  یرکن اساس کیدر  یهمگ

و  ادیبنمتن نظریةند. امشترک، زبان است یارتباط
نگره  نینوع است. ا نیاز ا، یدیهل یگرانقش
 یابزارزبان، است که  نیادیباور بن نیبر ا یمبتن
 کی راداف انیارتباط م یو برقرار یانتقال معن یبرا

 یشناساز جامعه یاجامعه است؛ لذا همچون شاخه
. پردازدیم یاجتماع یهاکنش یاست که به بررس

 شانیهانقش واسطةبه  یعناصر زبان، اساس نیبر ا
 . شوندیم فیتعرارتباطی، در نظام زبان و در بافت 

را  یکنش و توانش چامسک انیم زیتماهلیدی، 
خود زبان و  انیم یزیتمااو، . از نظر ردیپذینم
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وجود  اشیو ارتباط ینقش و کارکرد اجتماع
و  یعنوان واحد بررسمتن به، نگره نیندارد. در ا

 که محل گفتگو ودارد، قرار  یشناختزبان لیتحل
چه عه است. آنگوناگون جام یکنش متقابل آواها

خود  تیاز واقع یبخش، شودیم دهیروزنه د از این
است.  پردازهیذهن نظر برساختة یزیو نه چزبان، 
از ساختار  یکامل نییتبهلیدی،  یشناختزبان نظریة

دهد، میآن در تمام سطوح ارائه  یزبان و کاربردها
: 1376، مهاجر: رک)دارد  تیجامع نظر نیو از ا

6- 18.) 

 وامل انسجاممتن و ع
 قطعةبرای اشاره به هر شناسی، زبانمتن در واژۀ 
شده، با هر طولی که کل واحدی شده یا نوشتهگفته

متن ، رود. به عبارت دیگرکار میرا تشکیل دهد، به
یک واحد زبانی کاربردی است نه یک واحد 

اش تعریف و با اندازه مانند جمله دستوری؛
اصطالح  (.Holiday and Hassan,1976: 1شود )نمی
ویژه به معموالً اشاره به یک محصول دارد، به متن

طور شکل نوشتاری آن؛ اما مهم است که ما آن را به
 :Holliday, 1985معنایی مداوم بدانیم ) فرآیندپویا، 

( ویژگی اساسی متن، توالی و پیوستگی اجزای 524
نام  انسجامآن است؛ معیار بررسی این ویژگی، 

نسجام یک مفهوم معنایی است که به ارتباط دارد. ا
عنوان یک چه بهیا آنمتن، معانی موجود در یک 

شود، اشاره دارد. در جایی که متن تعریف می
تفسیر برخی از عناصر یک گفتمان وابسته به 
عنصری دیگر باشد، انسجام حضور دارد. در یک 

انگاری متن، عاملی، دیگری را در معنی پیش
عامل ، ای که جز با رجوع به آنگونهکند، به می

تواند رمزگشایی شود. این عوامل و روابط میان نمی
شوند ها، وحدت و یکپارچگی متن را سبب میآن

جمالت جداگانه و نامرتبط  مجموعةو آن را از 
(. Holiday and Hassan, 1976: 4سازند )متمایز می

در واحدی معنایی است و نه صوری؛ متن، در واقع 
شود، ها ساخته میتوان گفت که ازجملهنمی نتیجه

یابد و ها تحقق میملهج بلکه باید گفت که متن در
شود؛ بنابراین عوامل انسجامی که رمزگذاری می
اند، عواملی ساختاری نظیر روابط موجد متنیت
روند، بلکه جمله به شمار نمیعناصر، موجود میان 

نظام  سازۀهر  اند که همچونمعنایی و غیرساختاری
یابند. دستوری تحقق می-معنایی در نظام واژی

های انسجام در دستور زبان برخی ازگونهرو، ازاین
: 1376یابند و برخی در واژگان )مهاجر، تبلور می

ای مبتنی بر رابطه» (. عوامل انسجام واژگانی 63
به لحاظ محتوای ، است که واحدهای واژگانی زبان

این واسطة گر دارند و متن به معناییشان با یکدی
 «تواند تداوم و انسجام به خود بگیردمی، روابط

و « تکرار»(. این ویژگی با دو روش 68)همان: 
 ,Holiday and Hassan) پذیردمیصورت  «آییباهم»

هلیدی و حسن در مطالعات بعدی  .(318 :1976
عوامل انسجام  گذارینامو  بندیخود، تقسیم

ماهیت موضوع، اند. اما این یر دادهواژگانی را تغی
عوامل انسجامی را عوض نکرده و در نتیجه گیری 

اما ذکر آن در ؛ کندتغییری را ایجاد نمیبحث، ما از 
هلیدی و  یافتة تکاملنظریة الزم است. در  جااین

عوامل انسجام واژگانی به عوامل عام و حسن، 
 که عوامل، ای یا موردی تقسیم شده استنمونه

معنایی، تضاد معنایی و جزء و همتکرار، عام شامل: 
و  گذارینامکل و عوامل موردی شامل برابری، 

 (. 14: 1389پورنامداریان و ایشانی، ) تشابه است

 تکرار عامل انسجام متن
مقصود از تکرار، آوردن واژگانی است که از لحاظ 
معنایی مرجع واحدی دارند. این امر به چهار شکل 

( ترادف یا 2( تکرار کامل واژه 1پذیرد: صورت می

 2( کلمات عام4 1( اسم شامل3ادف ترشبه
(Holiday and Hassan, 1976: 288 برخی از .)
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 تصدیرصنایع بدیعی مانند تردید، تعطف، 
االطراف و اشتقاق از تشابه)ردالصدر علی االعجز(، 

این نظر قابل بررسی است. امروزه در کتب بدیعی 
ر نشانی از تردید و تعطف دیده دیگمعاصر، 

هایی از تکرارند شود. این انواع در واقع گونهنمی
اند، چرا که که قدما در ذکر جزئیات آن کوشیده

دانستند. ایشان آنان صرف تکرار را پسندیده نمی
فواید ، برای تکرار تام واژگان )تکرار لفظ و معنی(

 اند. متعددی را قائل شده
وظیفه را برای تکرار ، نه دهالعمرشیق در ابن

(تکرار تام 1شمارد. این وظایف عبارتند از: برمی
جهت آرزومندی و حالوت مقصود در واژه به

هت ستایش در مدح و ج(به2تغزل ونسیب؛ 
سبب تصریح و سرزنش ( به3بزرگداشت ممدوح، 

( برای 5گویند، می چهآنهت تعظیم ج( به4بسیار، 
جهت ه(ب7ردمندی در رثا، د ( برای اظهار6تهدید، 

هت ج( به9و نیز ، ( برای هجو8استغاثه درمدح، 
رسد همگی ظر مینخوار شمردن و استهزا که به

تام، شیق معتقد است تکرار رباشند. ابن نوعی مبالغه
در صورتی که فواید مذکور را نداشته باشد، عیب 

 (. 76ـ74/ 2: 1972رشیق، )ابناست 
تکرارهای تامی که در قرآن  اثیر نیز در بابابن

رود، معتقد است با وجود یکسانی کار میکریم به
 هاآنمعانیِ طرفینِ تکرار، غرض و مقصود از 

متفاوت است. او این اعتقاد را در باب ترادف و 
اسم شامل نیز دارد و معتقد است در این نوع 

عنوان تکرار، معانی اضافی جدیدی وجود دارد؛ به
دو بار تکرار « الرحمن الرحیم»مد ح درسورۀمثال 

شده است، اما بار نخست به امر دنیا تعلق دارد و 
گردد، اما بار دوم به بعد برمیة در آی« العالمین»به 

گردد الدین برمیکه به یوم، امر آخرت اشاره دارد
 (.8/ 3: 1962اثیر، )ابن

دیگری را برای تکرار قائل ة وظیف 3سجلماسی
نامد و معتقد است می« بناء»م را است. او تکرار تا

هرگاه کالم طوالنی گردد و ترس از فراموشی 
حادث شود، برای ربط میان اجزای کالم، تکرار تام 

پذیرد و آغاز و پایان کالم را به هم صورت می
به نقل  478و477: 1981پیوندد )السجلماسی، می

بدیع  وظیفة(. اگرچه این 92: 2116از: عبدالمجید، 
مسبوق به سابقه است، اما بالغت، ان قدمای در می

)رک است به آن نشده  ایو گستردهتوجه عمیق 
 (. 92 -73: 2116عبدالمجید، 

انییواع تکییرار در بییدیع )تردییید  تعطییف  
 الطراف  تصدیر  اشتقاق(اتشابه

 تردید
را به  از کالمتردید آن است که متکلم لفظی 

عیناً تکرار  گاه همان لفظ رامعنایی ارتباط دهد، آن
االصبع، ابیو به معنای دیگرش مربوط کند )ابن

در ها، آنای که مصداق (. به گونه189: 1368
های متفاوتی را در تکرار مختلف باشند، یا نقش

صورت، ها ایفا کنند؛ در غیر این جمله یا جمله
: 1377داخل در صنعت تکرار است )گرکانی، 

 (؛ مانند: 121
 ی خطاستریاست به دست کسان

 ها بر خداستدستشان دستکه از 
 )سعدی(

تغییری که در معنی وجود دارد به ، در این مثال
چه گردد، بلکه به آنداللت معنایی واژه برنمی

مربوط است. این تغییر  ها اسناد داده شدهبدان
که عیب کند، ضمن اینتکرار واژگانی را ملغا نمی

« کاستن خبر»شناسان، تکرار تام را که برخی زبان
 De Beaugrand and Dresslerنامند، ندارد )می

این تکرار در سطح بیت یا  محدودۀ(. 57 :1981

 .4بخشی از آن است

 تعطف
آن است که متکلم لفظی را در مصراع تعطف، ما ا
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اش را در اول آورده، سپس عین آن یا تغییریافته
 (؛ مانند: 144: 1969مصراع دوم تکرار کند )المدنی، 
  شودسعدی ازو چو صبر میسر نمی

 

 تر آن که صبر کنی بر گزند اواولی
از نظر گزند، با صبر بر محبوب، صبر از 

در دو دو، که هر ضمن آن .مصداق متفاوت است
 اند.طرف بیت واقع شده

فرق میان تردید و تعطف آن است که در 
دو لفظِ تکرارشده، نزدیک به یکدیگرند و تردید، 

دارد که لفظ دوم در مصراع دوم شرطی وجود ن
هر یک از دو لفظ باید تعطف، تکرار شود؛ اما در 

دیگر این که  نکتةدر یک طرف کالم واقع شوند؛ 
در تردید، تکرار ساخت لفظ شرط است، اما در 
تعطف، ساخت ممکن است تغییر یابد 

در تعطف، رو، (؛ از این 191االصبع: ابی)ابن
 رود.می انسجام از سطح جمله فراتر

 تصدیر
تصدیر ازعوامل انسجام االصبع، ابیابنه اعتقاد ب

میان صدر )ابتدا( و عجز )انتها( آن،  زیرا دراست. 
برقرار  5ای غالباً لفظی و احیاناً معنویکالم رابطه

میان دو قسم کالم آن، بب سشود که بهمی
 (.138)همان:  «یابدسازگاری و انسجام تحقق می

تواند مبتنی بر تکرار، ر و عجز میارتباط لفظی صد
چه در عَجُز اشتقاق باشد. آنتجانس، اشتقاق و شبه

پیش از آن در صدر، حشو و یا عجز شده، تکرار 
مصراع اول )عروض( و یا صدر مصراع دوم )ابتدا( 

 مانند: 6آمده است
 ایما را چو روزگار فراموش کرده

 یارا شکایت از تو کنم یا ز روزگار
 خارایی()عمعق ب

 الطرافاتشابه
متکلم لفظ آخر بیت را در اول االطراف، در تشابه

بیت دیگر تکرار کند، و یا لفظ آخر مصراع را در 

« موصول»اول مصراع دیگر بیاورد که بعضی آن را 
(؛ مانند ابیات زیر از 126: 1377اند )گرکانی، نامیده

 سلمان ساوجی: 
 توستپرودۀ ای ابر بهار خار 

 توستکردۀ درون غنچه خون  ای خار
 توستپردۀ ای غنچه عروس باغ در 

 توستآوردۀ ای باد صبا این همه 
آخر( یک  کلمة) فاصلةدر آیات قرآن کریم، 

که البته در غیر شود، میبعد تکرار  آیةآیه در آغاز 
وعد ا... الیخلف » فواصل نیز ممکن است مانند: 

ظاهرا  یعلمون، یعلمونوعده و لکن اکثر الناس ال
( و در غیر فواصل 7و6)روم/« من الحیاه الدنیا

ا.. نورالسموات و االرض مثل نوره » مانند: 
کمشکاۀ فیها مصباح المصباح فی زجاجة الزجاجة 

 دایرۀ(. 45/ 3: 1969)المدنی،  «کانها کوکب درّی
گذرد و عملکرد این صنعت از سطح بیت درمی

نسجام آن تواند به کل شعر تسرّی یابد و سبب امی
نشان از االطراف، گردد. مدنی معتقد است تشابه

الفاظ دارد  اطالةدر کالم و تصرف، قوّت شاعر در 
 (.51و سبب پیوستگی اجزا است )همان: 

 اشتقاق
جناس به  مقولةتقاق نزد قزوینی و دیگران از اش

(. اما از 398 :تارود )الخطیب القزوینی، بیشمار می
زبانی ناشی  مادۀز یک جا که کلمات مشتق اآن
تکرار جزئی و از  مقولةتوان آن را از شوند، میمی

رو، عوامل انسجام واژگانی نیز دانست. ازاین 
معناییشان،  ریشةنظر یکسان بودن  کلمات مشتق از

ند )عبدالمجید، ادر ایجاد انسجام واژگانی سهیم
2116 :111 .) 

 توهم انسجامتکرارهای ناقص و 
تکرار )تکرار لفظ با اختالف در  انواع دیگری از

شتقاق امعنی( شامل جناس تام، جناس مطرف، شبه
و نوعی ازمشاکله، در بدیع وجود دارد که اختالف 
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براساس تعریف ما از تکرار تام )تکرار  هاآنمعنی 
، هالفظ و معنی با هم( مانع از به شمار آوردن آن

اه در گروه عوامل انسجام واژگانی است؛ اما در نگ
 هاآنتوان نمایند که میتوهم نوعی انسجام میاول، 
(. 115نوعی در ایجاد آن مؤثر دانست )همان: را به

این موضوع همان چیزی است که عبدالقاهر 
با آن راز زیبایی جناس  اسرارالبالغهدر جرجانی، 

نوعی  نتیجةو آن را کند، میتام و مطرّف را تبیین 
خواننده تام، ر جناس داند. دغافلگیری و فریب می

کند، اما اول گمان تکرار می وهلةیا شنونده، در 
یابد که اختالفی در معنی بعد، از سیاق کالم درمی

در جناس مطرف کمتر توهم، وجود دارد. این 
اشتقاق نیز (. در شبه8: 1374است )رک: جرجانی، 

چنین است با این تفاوت که توهم تکرار در آن 
فکر فریب وجود نیز،  7لهجزئی است. در مشاک

پذیرد دارد اما این امر از طریق استعاره صورت می
کند تکرار تام صورت پذیرفته و مخاطب گمان می

توهم »توان است. این عوامل انسجامی را می
کاستن »نامید که عیب « دیداری انسجام واژگانی 

شناسان متن برای تکرار تام قائلند، را که زبان« خبر
 (.117: 2116دالمجید، ندارد )عب

 آیی در بدیعانواع باهم

 تباین
معنایی میان دو واحد  رابطةآیی در گرو باهم

واژگانی نیست، بلکه ناظر بر گرایشی است که 
عنوان ها به وقوع در کنار هم دارند. بهبرخی از واژه

و خدا روشنایی را روز نامید و »مثال در عبارت 
و صبح بود روز  تاریکی را شب نامید و شام بود

میان کلمات رابطه، شاهد وجود این « اول
« شام»، و «روز»و  «شب» ، «تاریکی» و  «روشنایی»

بدیع  (. در71و69: 1376هستیم )مهاجر، « صبح»و 
آیی است که بارزترین فنونی مبتنی بر باهمنیز، 

تباین  رابطةها زمانی است که میان واژگان آن

ایهام تضاد،  ،8، تدبیجهای تضادبرقرار است. آرایه
طباق خفی و طباق تردید از جمله مواردی است 

 آیی واژگان مبتنی بر تباین است. باهمآن، که در 

 تناسب
 رابطةمبتنی بر کلمات، همنشینِی گروه دیگری از 

تناسب است. این ویژگی در فنونی مانند 

و لف و نشر دیده  10تسهیم ،9نظیر، توشیحمراعات
تواند میان دو لفظ یا بیشتر نظیر میشود. مراعاتمی

که انسجام را وسعت بخشد؛ ضمن این دایرۀباشد و 
ساس معنای اهمیشه درک تناسب میان واژگان بر

الزم معنای  براساسقاموسی نیست، بلکه گاه 
که تناظر بین دیگر آن پذیرد.واژگان صورت می

الفاظ نسبی است و با توجه به زمان و مکان و ملیّت 
متفاوت است. عقیده، مدن و فرهنگ و تاریخ و و ت

بافت موقعیت را هنگام تعامل ة این امر اهمیت جنب
 (. 114: 2116کند )عبدالمجید، با متن تأکید می

الفاظ و معانیِ صدر و نیز، در توشیح و تسهیم 
عجز با یکدیگر متناسبند؛ لذا این انواع از شمار 

که شواهد  جاشوند. از آننظیر محسوب میمراعات
این فنون در نظم و نثر هر دو وجود دارد، امکان 

جمله و  محدودۀاز آن، عملکرد  حوزۀگسترش 
 شود.بیت فراهم می

نیز، مرشحه  توریةفنون لف و نشر، استخدام و 
آیی هستند. این پدیده در لف باهم پدیدۀمبتنی بر 

دیگری نیز  وظیفةبر ایجاد انسجام، عالوهنشر، و 
یافتن ارتباط معنایی نشر، رد. در لف و برعهده دا

مخاطب است؛ اما مخاطب،  عهدۀمیان واژگان به 
آیی واژگان و همنشینی این ارتباط را براساس باهم

آیی یابد. پس باهمبا یکدیگر درمی هاآنو تناسب 
 وظیفةبخشی، انسجام وظیفةبر عالوهجا، ایندر 

نیز برعهده ایجاد ارتباط میان واژگان نشر به لف را 

وظایف  ،12و توریه 11دارد؛ اما در دو فن استخدام
از استخدام، آیی متفاوت از انسجام است. در باهم
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در شود و آیی برای تعیین معنی استفاده میباهم
افزودن ایهام را به  وظیفةآیی مرشحه، باهم توریة

 (. 119و  117عهده دارد )همان: 

 در شعر نو یعیبد عیصنا
 کندیبه صراحت اعالم مخود،  یهاداشتادیدر  ماین

ندارد. به  یکاربرد یعیبد عیصنااش، شیوهکه در 
 یاست که نقصان فهم و آگاه یدانش عیبد، اعتقاد او

با  (14: 1375ما، ی)ن دهدیرا از اعقاب به اخالف م
 عیاز بد یهمه در اشعار او و شاگردانش، با موارد نیا

 یادیز راتییه گاه با تغک، یفظدر فنون ل ژهیوهب، یسنت
 دیتأک انیم نیکه در ا میشویهمراه است، مواجه م

 است.  ییآرابر تکرار و واج ماین
اخوان و شاملو در ، یسپهرما، یاشعار ن یبررس

 عیصنا دهدینشان ممنظر،  نیاز ا یمساو یاسیمق
، 96/82 مایبسامد در ن بیدر شعر نو به ترت یلفظ

درصد  34/62 یو سپهر 21/69، شاملو 76/71اخوان
 یطهرانان، ی)پورنامدار ردیگیها را در برمهیکل آرااز 

 ییراآو واج ارتکرمیان،  نی( در ا31: 1391ثابت، 
نکته قابل  نیکار رفته است. اموارد به بقیةاز  شیب

اگرچه ، ییو هجاآرا ییآراتوجه است که واج
 در شتریاما بتکرارند، از  یو ناقص فیضع یهاگونه

 بیترک، یبر هماهنگ ماینقش دارند. ن یقیموس جادیا
به  قطعاً داشت. لذا  دیدر شعر تأک یمعان یوستگیو پ

خود توجه داشته است. انواع جناس و  رانسجام شع
شباهت  لیدلاست که به یاز عوامل زیسجع ن

انواع  انی. از مکنندیانسجام م یتوهم نوع، یظاهر
الطراف تشابه(، 49مختلف تکرار، تکرار واژه )

تکرار ، (21) ریتصد، (28) نیآغاز فیرد، (29)
انواع در  ریاز سا شی( ب14(، و ردالمطلع )19جمله )
نیز، و از انواع سجع و جناس  شودیده مید مایشعر ن

سجع  زی( و ن11) یشی( و افزا14) یجناس اشتقاق
انواع مورد  گریاز د شی( ب9) عی( و ترص11مطرف )

 توجه بوده است. 

نسبت سپهری، کار رفته در شعر به عیصنا نوعت
 شتریب، یمعنو عیدر قسمت صنا ژهیوبه مایبه ن

 یدر شعر سپهر یهاییآاست. انواع تکرار و باهم
را  هیکل آرا  15/47 مجموعاًکه است، ار رفته کبه

و  ییآرااجو از ریغبه داده؛به خود اختصاص 
 ترمک  21 مای( که نسبت به ن 99/32) هجاآرایی

اخوان نسبت  یعیتنوع فنون بد، انیم نیاست. در ا
تعداد  نیاست. از ا شتریب مایو البته ن یبه سپهر

که عوامل  ییآبه انواع تکرار و باهم  57/51
و  ییآراجز واجبه، انسجامند اختصاص دارد

از نیز، است. در شعر شاملو   25/36که  ییراآهجا
 «نهیباغ آ» ترفدست آمده از دبه آرایة 591مجموع 

 انواع به ٪58/16، آراییواج انواع به 13/31٪
 انواع به ٪42/6، هجاآرایی انواع به ٪81/9، تکرار
 تناسب ٪55/3، سجع انواع به ٪24/5 و جناس

 است افتهی اختصاص( 36) تضاد 19/6٪، (21)
 .(411ـ391: 1388، ثابت یطهران)

 در شعر نو یعیبد عیصنا ینقش انسجام بخش
 نحوۀرا در  یراتییتغنو، شعر  تازۀقالب  و شکل

که  یابه گونهکرده،  جادیا یعیبد عیکاربرد صنا
 جهیاست؛ در نت افتهی رییبه بند تغ تیواحد شعر از ب

، کاربردن سجعکه از به یلفظ یهاهیاز آرا یاریبس
 تیاز ب یمشخص یهاجناس و تکرار واژه در مکان

مقاله به آن  نیغازکه در قسمت آشوند، میحاصل 
و  ریتصد، تعطف، دیمانند ترد؛ اشاره شد

نخواهند  یمثل گذشته ظهور و بروز، الطرافاتشابه
توان یم یوجود ندارد؛ ول یتیب گرید رایزداشت، 
 نیشمار آورد. اها بهآن یبند را مبنا ایمصراع 

است  یتداع یو حاصل نوع، شاعر اریاختیب عیصنا
و تضاد استوار  مجاورت، که بر سه اصل تشابه

 (.11 :1388، ثابت یطهران و انیپورنامدار) است
از منظر  یعیفنون بد یبررس یبرا یاز طرف

 تیالزم است تا از سطح جمله و بمتن،  یشناسزبان
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، یعیفنون بد یدر بررس لیدل نیگذر کرد. به هم
 کل شعر در نظر گرفته شده است. یمصراع، بند و حت

در ، ه آن اشاره شدب نیاز ا شیکه پ طورهمان
 یاز ابزارها یکیتکرار ، متن یناسشزبان

تکرار ، . تکرار واژهرودیبخش به شمارمانسجام
و  نیآغاز فیرد، االطرافتشابه، ریتصد، جمله

 دهیانواع د ریاز سا شیب، مایردالمطلع در شعر ن
را در  ینقش مهم، مای. تکرار در شعر نشودیم
از  یکی رایزانسجام به عهده دارد؛  جادیا
، یبر هماهنگ دیو تأک هیشعر او تک یهایژگیو

 است. یمعان یوستگیو پ بیترک
است و هنرمند  یمعتقد است اصل با معن مانی

 یدارد. کس یاز خود بپرسد که گفتن چه لزوم دیبا
مانند ، که تنها به فصاحت و بالغت توجه دارد

 یحال در خواندیعمر الفبا م انیاست که تا پا یکس
: 1385، ماین) است یبعد یکارها یه الفبا براک

 انیب یعیبه حال طب دیباشعر، (. او معتقد است 314
 عتیطب» از یشود. منظور و کینثر نزد عتیو طب

گفتار  یعیطب انینثر و ب دیتول تیفیک، «نثر انیب
جا جابه، به انتخاب ازیاست که برخالف شعر ن

ر وزن و قرارگرفتن د یبرا میو تنظ بیو ترک کردن
: 1377، انیپورنامدار) ندارد ینیقالب مع

ش از یب مایکه ن دهدیامر نشان م نی(. ا136ـ133
که از  ی. متنشدیاندیمتن م دیبه تول زیهر چ
ها تحقق بلکه در جملهشود، نمی لیها تشکجمله

استادان صنعت »: دیگویم سی. شمس قابدییم
به نفس  تیکه هر ب دیبایاند که شعر چنان مگفته
 یجاما بهصورت،  نیدر ا« مستقل باشد شیخو

که  یابا مجموعه، ماهنگه سمیدستگاه و ارگان کی
 یعبارتو به کندیرا دنبال نم یمقصد و مقصود

 میشویمواجه م ستین زیچ چیهست و ه زیچ همه
 (.269ـ257: 1369، اخوان)

شکل »به ظاهری، برخالف شکل  مایعالوه نهب
. دهدیم یاریبس تیشعر اهم «یذهنفرم » ای« یدرون

هر شعر ، ییجز در موارد استثناکالسیک، در شعر 
 یهااز تجربه یاو ... مجموعه دهیخواه غزل، قص

شعر به آن  یپراکنده است که تنها شکل ظاهر
 ره کوشدیم ماین حالی کهدر بخشد، یوحدت م

 یاستوار داشته و در آن سو یوندیشعر از درون، پ
وحدت  کی، یظاهر صیو خصا ییقایوحدت موس

شعر را  یکه اجزا ییهاو تجربه یمعان انیم کیارگان
از آغاز نیما، برقرار شود. در شعر  دهندیم لیتشک
از  گانهی یامجموعه ایتجربه  کیانجام، تا 

 ریوتص لیبه کمک تخ عاطفیحالت  کی یهاتجربه
 دیبا نیبنابرا ؛(126و  125: 1381، یعیشف) شودیم

 نیاز ا یانسجام الزم برخوردار باشد. بخشاز 
است که  ییهاییآتکرارها و باهم انسجام، برعهدۀ

 . دهندیم لیشعر نو را تشک یعیفنون بد
 یهافیاعم از ردمختلف،  یتکرارها وجود

انواع ، تکرار گروه، تکرار جمله، تکرار بند، نیآغاز
است که  یاز عوامل ییآانواع باهم جناس وسجع و 

عناصر شعر کمک  همة یتناسب و هماهنگبه 
مطرح شده قرار  ینموده و در خدمت معن یاریبس

 زیو ن یقیموس جادیبر اکه عالوه یدارد. عوامل
و ، انسجام در شعر جادیا ةفیوظاضافی،  یانمع

مطالب را  نیدارند. ا به عهدهمتن واحد را  لیتشک
 مشاهده نمود. توانیم یخوببه ماین «قیقا» ردر شع

انواع تکرار ، شعر نیمشخص شده در ا یعیفنون بد
و  یمعن، یقیدر خدمت موس، ییآو باهم
 اند.آن قرار گرفته یبخشانسجام
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 گیرینتیجه
، از همه شیب، یفنون ادبۀ کارکرد عام و شناخته شد

متن است و از  ییبایو ز یقیموس جادیکمک به ا
 نیکند؛ اما همیم فایرا ا ینقش مهمحیث،  نیا

 دیتول یبرا صرفاًو  یتوجه به معنیفنون اگر ب
نخواهد داشت.  یادیز ریتأث، کار رودبه یقیموس
در  یاز جمله جرجانقدیم، بالغت  یاز علما یبرخ

اند و معتقدند کرده دیفنون تأک نیا از اجاستفاده به
گر است که در خدمت جلوه یزمان، هاآن ییبایز

موضوع  نیبه انو، در شعر  زین امیباشد. ن یمعن
در  یعیتوجه دارد و اظهار داشته است که فنون بد

از  یکه بخش یدر حال ؛ندارد یشعرش کاربرد
 جادیا بهاز تکرار است که  یشعر ناش یقیموس
که  ییتکرارها کند؛یمعنا کمک م یو غنا یقیموس
 ی. از طرفدهندمی لیرا تشک یعیاز فنون بد یبخش
افق ، متن یشناساز منظر زبان یعیدفنون ب یبررس
 نیاز ا شیکه تا پ عیبد وظیفةرا در باب  یدیجد

در ، یمعن یغنا یکالم بوده و گاه نیتنها تحس
 یوستگیربط و پ جادیکه همان ا، دیگشایبرابر ما م

 یهامتن است؛ در قالب دیکالم و تول یاجزا انیم
اگر از لحاظ  یرا حت اتیاب، فیو رد هیقاف، یسنت
متن قرار  کیمستقل باشند تحت عنوان  یمعن
با شعر  ثیح نیکه از ا، اما در شعر نو دهد؛می

به بند  تیمتفاوت است و واحد شعر از ب کیکالس
 یو وحدت معن یکپارچگی زیاست و ن افتهی رییتغ
نقش ، رودیبه شمار م یشعر اصل مهم عاطفةو 

 یشتریظهور و بروز ب یعیفنون بد یبخشانسجام
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 نیا زین یمعتقد به فرم ذهن ماید نا. اعتقدارد
کند. وجود انواع تکرار یم دأییت یموضوع را به نوع

 یاز تداع یناش شتریکه بنو، در شعر  ییآو باهم
تکرار ، تکرار بند، نیآغاز یاهفیرداعم از است، 

تناسب و  زیسجع و جناس و ن، جمله و گروه
 جادیبر اعالوه یدهد فنون ادبینشان م، تضاد
شعر و  انسجامة فیوظ، یمعن یغنا زیو ن یقیموس
 یموضوع؛ ردیبه عهده بگ تواندمیمتن را  لیتشک

 .دیتوان دیکه آن را در شعر نو م

 هانوشتپی
 

شده، و برای اسم  گذارینام. نزد قدما تنها دو نوع تکرار 1
 superاست؛ اسم شامل یا شامل اصطالحی وضع نشده

ordinate  اسمی است که اساس مشترکی را میان چند اسم
مانند انسان که شامل مرد، زن ، پسر، دختر و ؛ دربردارد

 (.85و  83:  2116عبدالمجید، )شودکودک می
کوچکی از  مجموعة  general nouns. اسم عام یا 2

که مرجع عمومی  است،های اصلی اسم اسامی در گروه
دارند مانند اسم انسان، اسم مکان، اسم وقایع و... 

(Holiday and Hassan, 1976: 275.) 
المنزع البدیع فی ابومحمد القاسم السجلماسی:  .3

، مکتبه 1تحقیق عالل الغازی ط تجنیس اسالیب البدیع،
 م.1981معارف،الرباط، ال

االصبع نوع دیگری از آن را ذکر کرده و آن را ابیابن .4
نامد که در آن، بیت مبتنی بر می« ردید الحبکت»

 جملةاول در  جملةای از جمالتی است که در آن کلمه
سوم در چهارم،  جملةای از شود و کلمهدوم تکرار می

و در آخر متفاوت  جملةاول با دو ة صورت دو جمل
  معنی یکسانند؛ مانند این بیت زهیر: 

 یطعنهم ما ارتموا حتی اذا اطَعنوا
 ضارب حتی اذا ما ضاربو اعتنقا

ة ای از جملو کلمه، دومة اول در جملة ای از جملکلمه
 همةچهارم تکرار شده است. و معنی  جملةسوم در 

ها در مفهوم جنگاوری و مبارزه است )مطلوب، آن
2111 :314 .) 

ای است که معنی معنوی صدر و عجز به گونه رابطة .5
یا » ةصدر کالم، معنای ذیل آن را طلب کند؛ مانند آی

 ا علیکم انفسکم ال یضرکم من ضل اذاایها الذین آمنو
زیرا در  است،این نوع با تسهیم متفاوت «.  اهتدیتم

 

 
تسهیم نیاز صدر کالم به ذیل آن لفظی است و نه 

در بیشتر کتب  (.138: 1368صبع، االابیمعنوی )ابن
معنوی اشاره نشده، و این صنعت  رابطةبه این  بدیعی،

 در شمار فنون لفظی قرار دارد. 

الصدر، تردید و تعطف را بینیم که ردالعجزعلیمی .6
 شود، اما امکان وجود تجانس بین الفاظ درنیز شامل می
 اهآنشود که برای العجز مانع از آن میردالصدرعلی

ه تردید و تعطف کاستقاللی قائل نشویم؛ ضمن این
تصدیر )ردالعجز  کهمختص شعر است، درحالی

تواند در الصدر( تنها به شعر اختصاص ندارد و میعلی
 گردد.اول و آخر فقرات نثر نیز واقع 

مشاکله تبدیل کلمه است به مجاور لفظی یا تقدیری   .7
بیا تا »گویند ی(. به درویشی م319: 1377آن )گرکانی، 

گوید: پس یک پیراهن هم وی می« برای تو آش بپزم
 .«برای من بپزید

. تدبیج مشتق ازدیباج معرب دیبا، لباسی است که تار 8
و پود آن ابریشم باشد و نزد عرب نام چیزی نقاشی 

آن است که متکلم،  بدیع، در اصطالحشده است و 
توریه  به میان آورد که مقصود وی هاییرنگسخن از 

ی مانند وصف، مدح، ایاز معان هاآنیا کنایه آوردن 
سنان هجو، غزل و یا اغراض دیگر کالم باشد؛ ابن

خفاجی این نوع طباق را مخالف نامیده است 
 (.316: 1368االصبع، ابیابن)

توشیح آن است که در اول کالم، معنایی باشد که  .9
گردد؛ به یا سجع آن معلوم  وقتی دانسته شود، قافیه

خود از جنس معنای  شرط آن که معنای متقدم در لفظ،
قافیه یا سجع و یا از جنس لوازم لفظ قافیه یا سجع 

 (.    184: همانباشد )
تسهیم آن است که آغاز کالم دلیل بر آخر آن و آخر  .11

(. فرق میان توشیح 193آن دلیل بر آغاز آن باشد )همان: 
 توشیح،ه در کینو تسهیم از سه جهت است: یکی ا

 پذیرد،میشناخت قافیه با توجه به قوافی قبلی صورت 
که در توشیح تنها گونه نیست؛ دوم آنکه در تسهیم این
شود، اما در تسهیم قافیه و ماقبل آن؛ و قافیه شناخته می

سوم این که در تسهیم ابتدا و انتهای کالم هر دو بر هم 
 یست.گونه نداللت دارند که در توشیح این

استخدام آن است که لفظی دو معنی داشته باشد،  .11
حقیقی، مجازی یا هردو، و از لفظ آن، یکی از دو معنی 

شود، معنی دیگر اراده و از ضمیری که راجع به آن می
شود؛ یا این که از یک ضمیری که راجع به آن است 

و از ضمیر دیگر معنی دیگر افاده شود ، یک معنی
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 (.48)گرکانی: 

 ید هست که روی مالل درنکشدام
 از این سخن که گلستان نه جای دلتنگی است

 ی همایونشعلی الخصوص که دیباچه
 به نام سعد ابوبکر سعد بن زنگی است

و ، معنی باغ و بوستانبه باریکگلستان  واژۀدر این جا 
بار دیگر به نام کتاب سعدی داللت دارد. این امر 

اسناد داده شده، صورت به لفظ گلستان  چهآناس اسبر
پذیرد. داللت اول حاصل همنشینی گلستان و جای می

از همنشینی دیباچه و  دوم،دلتنگی نبودن است و داللت 
گردد، حاصل شده است. که به گلستان برمی« ش»ضمیر

آیی برای تعیین از باهم جا،اینبنابراین مخاطب در 
ة وسیلآیی در استخدام، معنی استفاده کرده است. باهم

 ایجاد انسجام نیست.

توریه آن است که لفظی دو معنی قریب و بعید  .12
معنی بعید کنند. توریه انواعی  ارادۀداشته باشد و از آن 
ة توری رشحه است.ة متوری هاآندارد که یکی از 

مرشحه آن است که با او چیزی از مناسبات معنی 
 .(331: انوارالبالغهقریب و غیرمراد آورده شود )

 به راستی که نه همبازی تو بودم من
 کند بازیدیده مگس بین که میتو شوخ

« ازشکاری بودنب»و « بازی کردن»دو معنی « بازی» ۀواژ
کند؛ اما معنی بعید باز شکاری است؛ از را افاده می

همبازی است که برای  واژۀلوازم معنی قریب نیز، 
آیی پروردن توریه ذکر شده است. این تناسب و باهم

افزودن ایهام را به عهده دارد  وظیفةمرشحه،  در توریة
 رود.نمیو ازعوامل ایجاد انسجام به شمار 

 ییکه تنها نیآغاز فیبه صورت رد« من»تکرار . 13
با  ،«قمیقا» در« قَم» تکواژ یآوا کند،یم دیشاعر را تأک

و اندوه را « غم»چهره در مصرع قبل،  یتوجه به گرفتگ
تبادر دارد، گرفته و  هامیلذا ا کند؛یم به ذهن متبادر
 نشسته سجعند.

 .و آغاز بند انیتکرار جمله در پا ثیاالطراف از حتشابه. 14
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که مرا « شستهدر گل ن قیقا» یعنیآن،  یاصل یدر معن
 .دچار زحمت کرده است
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 مصرع. انی/ در آغاز و پاra/ یهجا
 آب قافیه؛ آب و ساحل تناسب.خراب و . 17

، فریاد را که بارها در «امداد» ۀدر واژ« ادد» تکواژ. 18
 

 
کند و با طول شعر تکرار شده است به ذهن متبادر می

 لذا ایهام تبادر دارد.آن متناسب است؛ 

تکرار صورت ردیف آغازین تکرار شده که به« بر» .19
 ساخت را نیز به همراه دارد.

 ا تغییر.الطراف باتشابه. 21

 . تکرار مرگ.21

 نیست( فعل ربطی منفی.) و ابودی(ن. جناس میان نیستی )22

نعت اعداد، تضاد میان هست و و ص /oتکرار واج/. 23
 نیست.

 /.sواج/تکرار . 24

 «.هوس»ۀ تکرار واژ. 25

درد و سهو سجع متوازن است؛ این مصرع با . 26
 موازنه دارد.« خرممن سهو می» مصراع

 . تکرار درد.27

 . تکرار مطلع.28

 /.sتکرار واج/. 29

 . تکرار من، تکرار دست.31

 سجعند.« در»و « رگ»، «گر» هجای ؛/gتکرار واج/. 31
 .تکرار جمله. 32
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