
 
 

  

 

 

 

 

 
 

 جایگاه حصر و قصر در شعر هوشنگ ابتهاجتحلیل 

 )در زالل شعر ،راهی و آهی منتخب هفت دفتر شعر(

 

 ۳لیال شکاری ،    ۲الهام ملکیان،   1دکتر شهال خلیل الهی  

 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شاهد  -۱

khalilollahe@yahoo.comEmail:  

 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد  -۲

mail.come.7.malekian@gEmail: 

 نشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شاهددا  -۳

Email:Leila.shekari1997@gmail.com 
 

 ده:چکی

 

آن حکم یا صفت دیگر چیز  یا    به گونه ای که از دیگر کسکند،  منحصر می  را  در علم معانی قصر و حصر حکم یا صفتی است که کسی یا چیزی  

و به گونه های مختلفی چون : قصر موصوف بر صفت ، قصر صفت بر موصوف ، قصر افراد ، قصر قلب و قصر تعیین تقسیم می شود.     نفی می شود

یکی از ظرایف هنر بالغی اشعار  او در بهره گیری از ابزار )حصر و قصر(  است،  او در تبیین اندیشه های خود    هوشنگ ابتهاج از شاعرانی است که

بیشتری در برجسته سازی    تأکیدغی را بسیار مناسب دیده و به خوبی توانسته در آثارش از این ترفند بالغی  استفاده کند  تا نه تنها  ،این هنر بال

بیشتر کالم در مخاطب داشته باشد. از آنجا که استفاده از این ابزار کالمی نقش مؤثری در تبیین و القای اندیشه شاعر به    تأثیرکالم و بلکه  

بیانی را   -این امکان  زبانی  تأثیرطب را دارد، از این رو به  تبیین جایگاه این ترفند بالغی در اشعار پرداخته شده است تا در این مقاله میزان  مخا

مقصودی    در اشعار ابتهاج تبیین کنیم. تا به این پرسش پاسخ دهیم که به کار گیری شگردها بالغی حصر و قصر  در اشعار  ابتهاج  با چه هدف و

شده  انجام گرفته است؟ شایان ذکر است که این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و استخراج داده ها  به روش توصیفی اسنادی ، تحلیل   

خته تا  منظر )حصر و قصر( پردا  زاست، نتایج به دست آمده نشان آز آن دارد هوشنگ ابتهاج به دلیل کاربرد مضامین نو و ظرافت های شعری  ا

 کالمش در مخاطب بیفزاید.   تأثیربتواند با استفاده از این ابزار کالمی  بر  

 

   راهی و آهی حصر و قصر ، در زالل شعر ،انواع : حصر و قصر ، هوشنگ ابتهاج ،    هکلید واژ
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 مقدمه  - ۱

چیزی را به داشتن صفت یا امری منحصر  صر و قصر هر دو به معنی منحصر کردن و مختص کردن است.در واقع ،در حصر و قصر کسی یا  ح

عر به  میکنیم و داشتن آن صفت و امر را از دیگران نفی میکنیم . حصر و قصر ،یکی از روش های بالغی موثر  برای بیان افکار و القای اندیشه شا

ر است با تحلیل و بررسی جایگاه  آنجا که حصر و قصر بیان کننده جهان بینی شاع  زمخاطب خویش اعم از پژوهشگر یا مخاطب عادی است. ا

و انحصار  تأکیدیافت.ما در حصر و  قصر با نوعی    تحصر و قصر در اشعار یک شاعر تا حدودی می توان به جهان بینی و سیر فکری آن شاعر دس

متفاوتی دارد که از جمله آن    یا  به عبارتی دیگر با نوعی ویژه سازی و  برجسته سازی مواجه هستیم .البته ،در علم بالغت حصر و قصر نمودهای

  و   حصر  فراوان  در خبر انکاری اشاره کرد ظرافت هایتأکیدمی توان به تقدیم و جا به جایی عناصر جمله ،سوگند ،تکرار و کلمات مفید معنی  

  ت یعنا  با  و  شودیم  محقق  یادب  آثار  قی طر  از  بالغت  ابزار  نیا  درست  فهم  که  آنجا  از.  است  تیاهم  و  توجه  خور  در  یفارس  نثر  و  نظم  متون  در  قصر

  زبان   در  بالغت  علم  اصول)  گرددی م  نمودار  ندهیگو  ینیب  جهان  و  شهیاند   نییتب  جهت  در  آن  لیتحل  و  یبررس  ضرورت  کاربرد،  تنوع  و  تعداد  به

در حقیقت حصر و قصر  با قابلیت های گسترده ای  که دارد نویسنده و شاعر را در جهت بیان و القای اندیشه اش به    (۳۸۲:نژاد  رضا  ،یفارس

 مخاطب بسیار توانمند ساخته است . 

ای بیان  در پژوهش حاضر به دنبال دست یابی به این نکته هستیم که شاعر نو اندیش و هم عصر  ما هوشنگ ابتهاج متخلص به  )ه.الف.سایه(  بر 

 چه مقاصد و اندیشه ای از حصر و قصر در شعر خویش بهره برده است؟   

 

 :  پیشینه پژوهش-۲- ۱

  اما   است  نشده  انجام  عنوان  نیا  با   یا   مقاله  تاکنون  .نشد  افتی  یا   مقاله  ابتهاج  هوشنگ  شعر  در  قصر  و  حصر  گاهیجا  حاضر  مقاله  موضوع  نهیزم  در

 ی معان  علم  در  حصر  و  قصر  گاهیجا  عنوان  تحت  یا   مقاله(۱۳۸۹)  یجمال  م؛یکنیم  اشاره  مشابه  مورد های  از  یمختصر   به  پژوهش  گاهیجا  به  توجه  با

  متون   لیتحل  در  کارآمد  یبالغ  ی ابزارها   از  و  یمعان  فنّ  مهم  فصول  از  یکی  عنوان  به  قصر  وحصر    گاهیجا  نییتب  و  یبررس  به    آن  در  که  نوشته

  ،رزمجو یجهرم  یلیکوه،خل  ادیص.است  نوشته  پور  نیام  صریق  شعر  در  قصر  و  حصر  گاه یجا  عنوان  تحت  یا  مقاله( ۱۳۹۱)  فرزانه  یخا یک.  است  پرداخته

  تحت  یا مقاله( ۱۳۹۷)انیآرو  رش کاکه. اند نوشته حافظ اتیغزل در  حصر و قصر  کارکرد نقد و یبررس :عنوان تحت یا مقاله( ۱۳۹۴)یاریبخت

 . .اند  نوشته  یفارس  بالغت  یهنر  کالم  سنجش  اریمع  یسعد  اتی غزل  در  حصروقصر  یشگردها   :عنوان

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 ق یتحق روش- ۳- ۱

  مرتب   از  بعد  و  شده  یآور   جمع  ها  داده  ،  مقاالت  و  یا  کتابخانه  منابع    به  مراجعه  با  ی و  ل یتحل  ،در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی  

 .شده است یریگ  جه ینت  و  لیتحل  خود  متن   به  توجه  با  را  آنها  ها  داده  نمودن

 

 چارچوب نظری   -۲

  در   است  هیمسندال  کردن  منحصر  حصر،  ای  قصر  .تحصر اس  ای  قصر  بحث  یمعان  کتب  در  یخبر  جمله  به  مربوط  یها  بحث  از  یکی  حصر  و  قصر

  بدان   که(  مسند)  حالتی  طور کلی  به  و  ظرف  ای  اسم  با  فعل  به  و  منصور«»  گرفته  صورت  آن  بر  قصر  که(  هی مسندال)    یز یچ  ای  یکس  به  ،یحکم

 (.۱۲۶-۱۲۵:  ۱۳۷۴)شمیسا ،  ندیگو  یم(  هیمنصورعل)   است  افتهی  اختصاص

 یمعن  به  لغت  در  قصر»  اند؛  کرده  انیب  را  آن  یبالغ  و  یاصطالح  یمعنا  ،یلغو  یمعن  به  اشاره  از  پس  قصر،  فیتعر  در  یمعان  یکتابها  شتریب  در  

  پرداخته   یضرور   ری غ  یها   هیحاش  به  لغوى،  متعدد  یمعان  قالب  در  یبرخ  نه،یزم  نیا  در.  است  کردن  کوتاه  یمعن  به  لغت  در  قصر  ا؛ی.«  است  حبس

 .(  ۲۹:  ۱۳۹۷  رضانژاد،:  ک .ر)  اند

 قصر و حصر و(. ۸۳: ۱۳۹۰ ،یآهن ) موصوفی« به است ی صفت صیتخص  و کردن حصر با ی صفت به است یموصوف ص یتخص و کردن حصر قصر،»

  هر   حصر  و  قصر.  (  ۱۸۶:    ۱۳۷۶  ،ی از زک.« )نگذرد  در  او  از  که  بدارند  ژهیو  آنچنان  یکس  ای  یزیچ  به  را  یز یچ  ای  یکس  که  است  آن  یمعان  دانش  در

  و  میکن  منحصر  یزیچ  ای  یکس  به  را  یصفت  ای  حکم  که  است  آن  ،یمعان  علم  اصطالح  در  و  است،  کردن  منحصر  و  حبس  و  کردن  ژهیو  یمعن  به  دو

:  ۱۳۸۱)علوی مقدم،اشرف زاده،  م یکن  منحصر  یصفت  ای  حکم  به  را  یز یچ  ای  یکس  آنکه  ای  و  میکن  ینف  گرانید  با  یگر ید  از  را  صفت  ای  حکم  آن

۷۱.) 

 طرق قصر  - ۱- ۲

 به کار بردن ادات حصر و قصر : از قبیل فقط،تنها، بس، به جز  -۱

 گاهی قصر با تکرار ساخته میشود .مقصور و مقصور علیه یکی است و ادات را نمی آورند .  -۲

 در جمالتی که من ،تو ،او ،منم ، اوست و...مراست، تراست و او راست  به کار رفته باشد می توان احتمال قصر و حصر داد . -۳

   تقدم جزء آخر در ابتدای جمله-۴

 سه گانه قصر:  ی  تقسیم بند-۲- ۲



 
 

  

 

 

 

 

در کتب معانی از جمله معانی و بیان دکتر علوی مقدم و اشرف زاده و دکتر شمیسا پس از بررسی معنای لغوی و اصطالحی قصر به تقسیم بندی  

صفت بر موصوف و موصوف بر صفت تقسیم بندی کرده قصر به دو نوع حقیقی و غیر حقیقی پرداخته شده است .سپس قصر را به دو گونه قصر  

 اند و در نهایت جمالت مبتنی بر قصر را به مقتضای حال مخاطب به سه نوع )قصر افراد()قصر تعیین ( )قصر قلب( تقسیم بندی نموده اند .

 مالک های تقسیم بندی سه گانه :  - ۳- ۲

  مثال   کی  است  ممکن:معتقدند  یبرخ .  است  گرفته  صوت  یاساس  چه  بر  هایبند  دسته  که  شودینم  مشخص  معموال  قصر  گانه  سه  یبند   میتقس  مالک

  اساس،   نیا  بر  و  دانسته  یجار   قصر  انواع  تمام  در  را  موصوف  قصر  و  صفت  قصر  زین  و  باشد«  ستهیشا  قصر  نوع  سه  هر  یبرا   مخاطب  احوال  اختالف  با

  موصوف   ای  موصوف  بر  صفت  قصر  جنس  از  است  ممکن  افراد  و   نییتع  و  قلب   قصر  نوع  سه  از  کدام  هر  حالت  نیا  در.  اند  برشمرده  وجه  شش  آن  یبرا 

  شرح   به  قصر  انواع  از  کی  هر  میتقس  یمبان  آمده،  یمعان  کتب  در  آنچه براساس  اما  ،(۱۷۱:    ۱۳۷۴،سایشم،    ۱۲۵:  ۱۳۶۸،  ییهما)  باشد  صفت  بر

 : است  گونه  سه  بر  ندیگو یم  هم  یاضاف  قصر  آن  به   که  ییادعا  قصر  و  یقیحق  قصر.  ۱:  است  ریز

 (  ۱۲۳:  ۱۳۴۰یی،   رجا)  واقع  و  قتیحق  اعتبار  به  قصر  میتقس.  الف  

 (.  ۲۷۷:    ۱۳۶۷رضانژاد،  )  ندهیگو  قصد   و  اعتبار  برحسب  قصر میتقس.  ب

 (.  ۱۸۴:  ۱۳۷۳ی ،  کزاز)  آن  یچگونگ  و  سرشت  دید  از  قصر  میتقس.  ج

 .  صفت  بر  موصوف  قصر  و  موصوف  بر  صفت  قصر  -۲  

 (.  ۱۲۳:  ۱۳۴۰رجایی،)  نیطرف  اعتبار  به  قصر  میتقس.  الف

 (. ۱۰۹:  ۱۳۶۷رضا نژاد ،  )  مقصور   حال  اعتبار  به  قصر میتقس.  ب

 احوال او.   و  مخاطب  اعتقاد  گرفتن  نظر  در  با  قصر  میتقس:  نیی تع  قصر  و  قلب  قصر  افراد،  قصر  -۳  

 درنظر گرفتن مخاطب و وضع و حال  قصر و حصر با    -ج

 قصر افراد  -۱

 قصر قلب -۲

 قصر تعیین -۳

 کاربرد قصر :   دقاصم-۲-۴

 خاصی در شعر خویش از قصر و حصر بهره می جوید که در ذیل به صورت مختصر به هریک از آن ها اشاره می گردد. شاعر برا ساس مقاصد  

 مبالغه  -۱

   ترغیب و تشویق-۲

 تحقیر غیر مقصور  -۳

 طنز و مسخره  -۴



 
 

  

 

 

 

 

 و برجسته ساختن مقصور علیه تأکیدجلب توجه و  -۵

 امیر هوشنگ ابتهاج :   - ۲-۵

  مردان   از  ابتهاج  آقاخان  پدرش.    است  هیسا  ه.الف.  ابتهاج  هوشنگ  ریام  تخلص .    باشد  ی م  رشت  شهر  در  ۱۳۰۶  اسفند  ۶  متولد  ابتهاج  هوشنگ  ریام

  تهران   به  متوسطه  دوران  یبرا   سپس  و  نمود  لیتحص  رشت  در  را  ییابتدا  دوره  بود  رشت  ینا یپورس  مارستانیب  سیرئ  یمدت  و بود  زدی  سرشناس

  و  شد رانیا ویراد در  "ها گل" برنامه سرپرست سال ۶ مدت به ۱۳۵۰  سال در ابتهاج.  کرد منتشر ها نغمه نام به را خود شعر دفتر نیاول و آمد

 .    بود  کار  به  مشغول  تهران  مانیس  شرکت  ری مد  عنوان  به  یمدت  ابتهاج  هوشنگ.  بود  "هفته  نیگلچ"  ییایقیموس  برنامه  گذار  هیپا

  اصل   در  که  هیسا  طبع  با  "ققنوس"  شعر  از  پس  مخصوصا   ماین  یشعرها   یاجتماع  و  یمردم  نگرش  اما  برود  را   ماین  راه  تا   دیکوش  ابتدا  در  هیسا

  که  را "ها نغمه نینخست" مجموعه ۱۳۲۵ سال . داد ادامه  بود غزل سرودن که را خود راه همان سپس و نداشت یهمخوان بود  سرا غزل  یشاعر

 . کرد  منتشر  بود  سروده  کهن  وهیش  به

 

 شیوه های کاربرد حصر و قصر در شعر ابتهاج    -۳

استفاده از ادات قصر است  که در شعر هوشنگ ابتهاج به آن  می پردازیم .الزم است در ابتدا  "حصر و قصر "یکی از پر کاربرد ترین شیوه های   

 . است عنوان کرد که منبع مورد نظر ما دو مجموعه شعری )راهی و آهی ،در زالل شعر (

شعری می باشد .به طور کل می توان گفت که ابتهاج در    هردترین ادات در این دو مجموعاز جمله یکی از پر کارب"حصر و قصر  "استفاده از ادات  

   .جسته است  دوازده مورد به صورت اخص از ادات )جز(،پنج بار از ادات )تنها( ،یک بار از ادات )غیر ( و یک بار از مگر و دو بار از ادات )بس( بهره

 روزی که جان فدا کنمت باورت شود  

 (.    ۲۱۷ز به مرگ نسنجند قدر مرد )سیاه مشق :دردا که ج

شود که همیشه وفادار او بوده و اظهار افسوس می    در این بیت ابتهاج بیان می کند که تنها روزی که جان خود را نثار معشوق کند او باورش می

یعنی قدر مرد را    ،قصر مقصور  »جر«تفاده از ادات کند که تنها راه سنجش ارزش مرد را در مرگ او می دانند در حقیقت ابتهاج در این بیت با اس

 است . شده  به مقصور علیه )مرگ( منحصر  

 درنمونه دیگر:

 در کوی او جز دلِ بیدار ره نیافت  

 (.۲۱۷کی می رسند خانه پرستان خوابگرد)همان :

قصر صورت گرفته    «جز  »این بیت با استفاده از اداتدر این بیت تنها کسانی به معشوق خود می رسند که آگاه و بیدار دل باشند در واقع در  

 است که در اینجا رسیدن به کوی یار منحصر به آگاهی و بیداری دل می باشد . 
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 و ینک از خاکستری پوشیده    

 خموشی چشم نتوان داشت  ،کز وی جز  

 (.۶۰.)راهی و آهی :  می چکد اشک نگاهم تلخ  

 به درون آمدم و پنجره را بستم .

 بود .  هبا شاخه در آویخت  باد

 من،در این خانه ی تنها ،تنها. 

 (. ۱۶۹)یادگارِ  خونِ سرو :غم عالم به دلم ریخته بود  

با    در این بیت شاعر از تنهایی خویش اظهار غم و اندوه می کند و از تنهایی خویش به ستوه آمده است و این تنهایی را با شیوه ای شاعرانه و

و برجسته سازی منتهی تنهایی خویش از ابزار قصر تنها به خوبی استفاده  تأکیده شیوه ای دلکش بیان کرده است .وی برای  استفاده از ابزار قصر ب

 کرده است .

 است گُرده اش   دهیهر پهلوان به خاک رس

 ز یصحنه ست  نیکه در ا  نیزم  یاز تو، ا   ریغ

 ش یخو  یبه جا   یماند

 (. ۲۳۷زورمند و گران سنگ و استوار )در زالل شعر:  وستهیپ

قصر کردن صفت بر    ی عنی،  به کار برده است  صفت    قصر، شاعر در این نمونه   . موصوف  ۲. صفت  ۱بر دو گونه است :    قصرمی دانیم که  

به کار رفته است که    «ری غ  »قصر  )موصوف( قصر شده است و ادات  نی )صفت(  بر زم  یو استوار   یو گران سنگ  یزورمند   ریموصوف که درنمونه ز

در این بیت شاعر بیان میکند که تمامی پهلوانان روزی تسلیم شده و شکست خورده اند  شده است  .  نیصفات بر زم نیباعث منحصر شدن هم

  و تنها زمین )وطن( است که استوار و زورمند تر از گذشته بر جای خود باقی مانده است و سایه در این بیت برای نشان دادن و برجستگی وطن 

 یان مقصودش بهره برده است .تو به خوبی برای ب  « غیر از » خود با استفاده از ادات قصر  

 به جز دام سرِ زلفت که آرامِ دلِ سایه ست  

 (. ۲۸۲به بندی تن نخواهد داد هرگز جانِ  آزادم )همان ،

این مفهوم به زیبایی بیان  «  جز  » بخش دل خود می داند و در این بیت با استفاده از ادات قصر  در این بیت شاعر تنها زلف معشوق خود را آرام

 .در اینجا مقصور آرام دل سایه به مقصور علیه زلف معشوق منحصر شده است .    شده است

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 به وسیله ادات می توان به   نمونه های زیر اشاره کرد .  "حصر و قصر"از دیگر کاربرد های •

   آب  ریز  است  یسنگ

 .لگونین  یایدر  گرفته  شب  گود  در

 سهمناک   گور  آن  ریت   در  نشسته  تنها  

 ( ۱۰۹)زمین  :.  سکون  و  یسرد   آن  دل  در  مانده  خاموش

 نه من  حلقه ی دیوانگانِ عشقم و بس     

 (.۲۲۷کدام سلسله ،دیدی که بی قرارش نیست )سیاه مشق :     

 در چنین شب های بی فریاد رس  

 (. ۳۰۳روزِ خوش در خواب باید دید و بس )همان ،

 حاصلی از هنرِ بی عشق تو جز حرمان نیست  

 (.۲۷۹آه از این درد که جز مرگ منش درمان نیست )همان  :

 اما، شب ها که جز ستاره کسی نیست

 (.  ۱۲۹زمزمه ای در میان جنگل خفته ست )چند برگ از یلدا  :

 . است  شده  منحصر  و  قصر(  موصوف)  وصال  یها   وعده  به(صفت)ماندن   زنده  نمونه  نیا  در.  است  مگر  قصر  ادات  از  یکی

 به سانِ  رود  

 که در نشیبِ  دره سر به سنگ می زند ،   

 رونده باش.                                                    

 امید هیچ معجزی ز مرده نیست ، 

 (. ۲۴۳زنده باش )راهی و آهی ،                                             

 کش   عاشق  انتظار  رید  شب  نیا  در  مگر

 )   دارندم  زنده  تو  وصال  یها   وعده  به

برجسته ساخته    آن را بیشتر  «مگر»در این بیت شاعر تنها وصال معشوق خود را دلیلی برای زنده ماندن خود عنوان می کند و با استفاده از ادات  

 و به نوعی زنده ماندن خود را منحصر به وصال معشوق خود دانسته است . 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 قصر    •

 ییچون منم ، تو  یراه ها استفاده از کلمات  نیاز ا  یکیشود که    یاستفاده م  یمختلف  یاز راه ها  دیقصر و حصر به وجود آ  این که  یبرا 

داند.ابتهاج در مورد    یگر و فرزند حق گزار و شاکر بودن را منحصر به خود م   شیبه کار رفته است. ستا«  منم    »نمونه  نیو... است در ا

در   لیدل  نیکه سپاسگزار و شاکر توام . به هم«منم و فقط منم  »  دکن  شتیستا  دناتو  یکه م  یکس  تنها  کرده است که  انیب  نیزم

 .است ضمن این فقط نیز تأکیدی بسیار قوی بر این امر است نمونه حصر و قصر اتفاق افتاده  نیا

 !  نی زم  یمادر ، ا  یا

 گر توام    شیمنم که ستا  نیا  امروز

 و رگ و خون و خروش من   شهیتوست ر  از

 حق گزار تو و شاکر تو ام   فرزند

 (۱۳۲پذیرد )شمیسا :  بر روی واژه ها ،افاده معنای حصر و قصر صورت می   تأکیدتکرار و تکیه کالم : گاهی با  

 در مدرسه ، در بازار ، 

 در مسجد ،در میدان، 

 در زندان ، در زنجیر، 

 ما نام تو را زمزمه می کردیم  

 آزادی !  

 آزادی!            

 آزادی !                           

 آن شب ها ،آن شب ها ، آن شب ها  

 آن شب هایِ  ظلمتِ  وحشت زا  

 آن شب هایِ  کابوس ،آن شب های بیداد  

 آن شب های ایمان  

 آن شب هایِ  فریاد ، 

 آن شب های طاقت و بیداری ، 

 در کوچه تورا جستیم  



 
 

  

 

 

 

 

 

 بر بام تورا خواندیم  

 (.۱۸۰آزادی !     آزادی!           آزادی! )راهی و آهی:

فاده از ابزار تکرار کلمه در حصر و قصر به خوبی مقصد خود را بیان کرده  و برجسته سازی و اهمیت آزادی با استتأکیددر این شعر ابتهاج برای 

ی    است .در این بیت سایه بیان می کند که در آن شب های ظلمت و بیداد تنها واژه ای که همواره به آن می اندیشیده و آن را می خوانده واژه

 منحصر به آزادی می دانسته است . آزادی بوده است .و در ادامه نیز تنها راه نجات جامعه و خود را  

 

 مبالغه و بزرگنمایی:    •

نمونه به حرمان اشاره   نیاست.در ا یی، مبالغه و بزرگنما یو گله مند  تیاظهار حرمان ، عرض شکا یاز مقاصد کاربرد حصر و قصر در کتب بالغ

نموده است. ابتهاج    ییدرد است مبالغه و بزرگنما  نیا  مرگ عاشق درمان  نکهیکند و با اشاره به ا  یم  تیکرده است و از دست معشوق گله و شکا

  ت یمبالغه و اظهار حرمان و شکا  ل یاست و درمان دردم فقط مرگ است به دل  یبهرگ  یمانده ب  میکه از عشق تو برا  یزیکند  که تنها چ  یان میب

 قصر و حصر اتفاق افتاده. 

 ست ی از هنر عشق تو جز حرمان ن  یحاصل

 ست یدرد که جز مرگ من اش درمان ن  نیاز ا  آه

 دانستم   یو نم  دمیهمه رنج کش  نیا

 ستیوصال تو کم از هجران ن  یبالها  که

خون    یشکنجه ها  انیگرم تو است و پا  نهیها فقط در س  ید یکرده است که درمان ناام  انیب  «فردا    »در موردآنچه هوشنگ ابتهاج    ریدر نمونه ز

 قصر و حصر به کار رفته است. ریدر نمونه ز  لیدل  نیصفات منحصر بر فردا شده است به هم  نیآلود فقط  در دست تو است و همه ا

 فردا    یگرم توست ا  نهیس  در

 غم فرسوده    یها  دی ام  درمان

 فردا   یدامنِ  پاک توست ا   در

 خون آلود   یشکنجه ها  انیپا

 . (۷۴:    یآه  و  ی)راهرنگ ین  یب  دِیام  یفردا ،ا   یا

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

  ی م  حرمان  اظهار  و  گله  فراق  و  ییجدا  ازاست ،   با به کار گیری ادات حصر و قصر، که نمونه بارز آن »من و توییم « زین  ریز  نمونه  در

 :کند

 ب، ینص  یب  یتنها  دو  مییتو  و  من  نکیا

 

 ش ی خو  سرنوشت  رهِ  گرفته  جدا  کی  هر

 روزگار،   توفان  کشاکش  در  سرگشته

 (. ۲۴۴:شعر  زالل  در)  شی خو  بهشت  حوّا  و  آدم  همچو  کرده  گم

 یا : 

 جانِ  دل و دیده منم ،گریه ی  خندیده منم  

  (.۲۲۴یار پسندیده منم ،یار پسندید مرا )راهی و آهی :

بینیم که قصر به صورت درستی استفاده شده است .در این بیت شاعر خود را محبوب معشوق می داند و برای نشان دادن    در این بیت نیز می 

و ... به خوبی مقصود خود را به مخاطب  «منم  »این که تنها اوست که محبوب معشوق خود است به طرز شاعرانه و با استفاده از کلماتی مانند  

 القا کرده است .

 استفاده از ضمیر برای قصر   •

   : . است  شده  مقصور  و  منحصر  دل  بر  اری  ریضمادات حصر» فقط « با کمک    نجایا  در.  یجهان  دو  در  دل  نیا  اری  که  یهست   تو  فقط  زیر    نمونه  در.  

 جهان  دو  در  که  یدل

 تو،   جز

 ستین  ارشی  چیه

 ی نباش  اری  تو  گرش

 (. ۲۲۶)راهی و آهی :  ستین  کارش  به  جهان

 

 جه ینت-۴

  خود   مخاطب  با  یخوب  به  است  توانسته  حصر  و  قصر  از  یر یگ  بهره  با  ی و  که  دی گرد  روشن  موضوع  نیا  ابتهاج  هوشنگ  شعر  لیتحل  و  یبررس  با

  ت ی شکا  و  یمند   گله  و   دارد  را  بسامد  نیشتریب«    جز »قصر  ادات  نیب   از  ابتهاج  شعر  در.باشد  داشته  یشتریب  تأثیر  سخنش  و  کند  برقرار  ارتباط



 
 

  

 

 

 

 

 بیان شده است   معشوق  از  یدورو حصر را در این اشعار  را نمود بشتری یافته است که در راستای    قصر  کاربردی است که  مقاصد  از  یکی

  شعرش   هیدرونما.  دارددر این اشعار   را  بسامد  کمتریندر اشعار اوست که البته   قصر  وحصر    کاربرد  مقاصد  ازدیگر   یکی  ییبزرگنما  و  مبالغه  و

 .  دارد  یاجتماع   رنگ  یو   رو شع  است  نو  و  تازه
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 تهران :انتشارات سخن . ،  راهی و آهی منتخب هفت دفتر شعر(،۱۳۷۸ابتهاج ،هوشنگ ) 

 . ، تهران : نشر ثالث  در زالل شعر(، ۱۳۷۷ابتهاج ،هوشنگ )
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