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  چكيده
بخشيدن آهنگ و تـوازن  مجموعه عواملي كه زبان شعر را از زبان روزمره به اعتبار 

هـا و   بخشند و در حقيقت از رهگذر نظام موسيقايي سبب رستاخير كلمـه  امتياز مي
اين گـروه موسـيقايي   . اند  شوند، گروه موسيقايي ناميده ها در زبان مي تشخص واژه

اي چون موسيقي بيروني، كناري، دروني و معنوي دارد كه  شده  خود عوامل شناخته
اي نيز دارد كه فقط قابـل حـس    نشده  شده است و عوامل شناخته  بيش شناخته   و  كم

است و گاه تصويري است كه عالوه بر  لذت شنيداري، حظ ديداري آن نيز نصيب 
معاصر، توجه خاصي   ةبرجست، شاعر )سرشك.م(شفيعي كدكني  .گردد  خواننده مي

هـاي مختلـف    ز جلـوه به موسيقي شعر داشته و در انتقال عواطـف شـعري خـود ا   
موسـيقي    ةعرصـ با توجه به اينكه شفيعي خود در . موسيقي شعر بهره جسته است

نظر است و با عنايت به اين مسئله كـه او بـه همـاهنگي موسـيقي بـا        شعر صاحب
عاطفه و معناي حاكم بر شعر و تأثير بسزايي كه اين عوامل بر فهم و ايجاد لذت در 

 ةشد   ين سؤال مطرح است كه عالوه بر عوامل شناختهخواننده دارد، واقف است، ا
 موسيقي چه عوامل و عناصر ديگري در موسيقي شعر شفيعي مؤثرند؟
نشـده كـه در     ما در اين مقال به بررسي اين عوامل موسيقايي و عناصر شناخته 

اند و به نوعي در ايجاد، تقويت و يـا تغييـر موسـيقي شـعر       شعر شفيعي قابل حس
گنجنـد    موسيقي شعر نمي گانةهيچ كدام از انواع چهار حوزةثرند، اما در شفيعي مؤ
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و بـه  ايم   را از اين منظر بررسي كرده كوهي هزاره دوم آهويپرداخته و تمام اشعار 
مصراعي و   هاي درون  ايم كه عوامل موسيقايي تصويري چون برش  اين نتيجه رسيده

ز در موسـيقي و آهنگـين نمـودن شـعر     عناصر زباني چون كاربرد آركائيك زبان ني
  .شفيعي تأثير بسزايي دارند

، هـزاره دوم  )سرشـك . م(شعر معاصر، موسيقي شعر، شفيعي كدكني  :ها كليدواژه
  .هاي درون مصراعي، آركائيسم زباني  آهوي كوهي، برش

 
 درآمد. 1

زيباشناختي آن   ةجنبكند و  ترين عاملي كه زبان را از كاربرد معمولي خود منحرف مي آشكار
مند به شعر تا منتقد برجسته ـ  ملموس و جذاب است و در   همه ـ از فرد عامي عالقه   براي

  . است» موسيقي شعر«شعر دارد   ةپاي  همتاريخ ادب فارسي، عمري 
شـناختي، از اركـان مهـم شـعر محسـوب       موسيقي شعر به عنوان يكي از عوامل زيبايي

گردد و در پيونـد   ه موجب تمايز زبان شعر از زبان نثر ميترين عاملي است ك شود و مهم مي
  .رسد كمال خود مي  ةنقطشعر به   ةعاطفبا 

معاصر توجه خاصي به موسيقي شعر داشـته    برجستة، شاعر )سرشك.م(شفيعي كدكني 
. هاي مختلف موسـيقي شـعر بهـره جسـته اسـت      و در انتقال عواطف شعري خود از جلوه

ها  قي را چه در تعاريفي كه او از شعر عرضه نموده، چه در سرودهدلبستگي شفيعي به موسي
تـوان يكـي از معـدود     در واقـع، او را مـي  . توان مشاهده كرد او مي  ةارزندو چه در تأليفات 

ــ كـه بـه دليـل نداشـتن وزن، موسـيقي         گويندگاني شمرد كه هرگز به سوي شـعر سـپيد   
آگاهي از موسيقي شعر و هماهنگي آن بـا عاطفـه و   . تري دارد ـ كشيده نشده است  ضعيف

همچنين با توجه به . معناي حاكم بر شعر تأثيري بسزا بر فهم و ايجاد لذت در خواننده دارد
شود كه بهتر بتوان به عمق  يك اثر موجب مي   ةسازندهاي ظريف و مواد  اينكه دقت در نكته

ت يافت، نيز با توجه به اينكه شفيعي خـود در  آن دس  ةپديدآورندبيني  برد و به جهان  آن پي
نظر اسـت، ايـن سـؤال مطـرح اسـت كـه عـالوه بـر عوامـل            موسيقي شعر صاحب  ةعرص

 موسيقي چه عوامل و عناصر ديگري در موسيقي شعر شفيعي مؤثرند؟ ةشد  شناخته
نشـده كـه در شـعر      ما در اين مقال به بررسي اين عوامل موسيقايي و عناصـر شـناخته   

اند و به نوعي در ايجاد، تقويت و يا تغيير موسيقي شعر شفيعي مؤثرند، اما   فيعي قابل حسش
  . ايم  گنجند پرداخته  موسيقي شعر نمي گانةهيچ كدام از انواع چهار حوزةدر 
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گيرند كه شـاعر در آنهـا    اشعاري را دربرمي دوم آهوي كوهي  هزاره ةمجموعاز آنجا كه 
نهاده شده است و   ود دست يافته است، اساس كار بر اين مجموعهتقريباً به زبان شخصي خ

  .بررسي شده است كوهي دوم آهوي  هزاره ةبه اين منظور، تمام اشعار مجموع
  

  مبحث اصلي. 2
ها، همه  ها و چه واژه هنگام ظهور زبان به صورت گفتار يا نوشتار واحدهاي زبان چه حرف

در خط زمـان جـاري هسـتند و گـوش نيـز آنهـا را       كنند، بلكه  با هم و همزمان ظهور نمي
شنود؛ و هنگام به  شوند، مي همچنان كه در توالي زماني، به نوبت و در پي يكديگر ظاهر مي

ها به ترتيب زماني، يكي پس از ديگري ظاهر شده به گوش  گفتار درآمدن يك عبارت، واژه
  ).82: 1380مارتينه،(رود  رسد و براي هميشه از بين مي شنونده مي

  . كند و اگر شنونده به هر دليلي نتواند آن عبارت را بشنود، درخواست تكرار آن را مي
زمـان بـه مكـان منتقـل      ةمحـدود در مقابل گفتار، نوشته اين حسن را دارد كه چـون از  

تواند به ابتداي كـالم مراجعـه    شود و بيننده مي گيرد، ماندگار مي شود و در سطح قرار مي مي
هر . دوبار بخواند؛ اما در اين حالت نيز همان خصوصيت خطي زبان حاكم است كرده آن را

تواند  شود و خواننده نمي سطر، يا به طور كلي زنجير كالم از جايي آغاز و به جايي ختم مي
در يك نگاه، كل مطلب را دريابد، بلكه او هم بايد خط سير نوشته را از آغاز تا پايـان طـي   

آن تصـوير خوانـده    ةواژتوان تجسم كرد كه آخـرين   را نيز زماني ميتصاوير شاعرانه . كند
بـودن     كه اگر تصاوير شاعرانه به شكل نقاشي عرضه شود، به لحاظ دو بعدي  حالي  شود؛ در

بنـابراين  . كند نقاشي بيننده از هر سويي كه به آن بنگرد در يك لحظه موضوع را دريافت مي
هاي شعر را بـه شـكلي نوشـت كـه      دي برقرار كرد و واژهاگر بتوان بين شعر و نقاشي پيون
يكـي از  . توان تصاوير شعري را از اين طريق ديداري كـرد  حالت نقاشي را داشته باشد، مي

تمهيداتي كه تا حدودي جوابگوي اين نياز بـوده و شـكل شـعر را ديـداري كـرده اسـت،       
  ). 82: 1385ر، پو  صهبا و عمران(مصراعي در شعر معاصر است   هاي درون برش

شـاعر معاصـر   ) 1930- 1893(تازه در شعر معاصـر، ماياكوفسـكي    ةپديدگذار اين  بنيان
در شـعر  . هاي ديگـر مـورد اسـتقبال قـرار گرفـت       رفته در زبان  اين پديده رفته. روس است

فارسي نيز پس از اينكه برخي شعراي فارسي زبان به صـورت تفننـي از آن تقليـد كردنـد،     
به بعد، به صورت گسترده از آن به عنوان يك تمهيد القاگر بهره  1328ود سال شاملو از حد

اما مبناي موسيقايي اين تمهيد القاگر كه در نگارش اين مقاله مدنظر نگارنـده بـوده   . جست
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هايي است كه در اثر برش ميان واحدها و اجزاي زبان در كالم پديد  ها و وقفه است، سكوت
هـاي بجـا در    ارزش سـكوت  دربـارة يوسـفي  . شود تر مي موسيقاييآيد و در نتيجه شعر  مي

هـا نيـز تـأثير     ها و وقـف  در موسيقي و آهنگ، عالوه بر اصوات، سكون«: گويد موسيقي مي
» تواند اثر يك سـكوت بجـا را داشـته باشـد     گاه هست كه هيچ صوتي نمي. اي دارند عمده

  ).104: 1363يوسفي، (
تقطيع سـطرها در   ةشناسان  جمالكاركردهاي «ت عنوان اي تح محمدرضا روزبه در مقاله

ضمن بحث از تأثيري كه تقطيع سطرها در ارتقاي موسـيقي شـعر دارد، اذعـان    » شعر سپيد
دارد كه اين شگرد نه تنها موسيقي شنيداري بلكه موسيقي ديداري شـعر را نيـز تقويـت     مي
  ). 122:1385(كند  مي

 ةنغمـ (هـاي صـوتي    ديداري، همانا تناسب و هماهنگيعامل ديگر در افزايش موسيقي 
رود، اما خاصـيت   شدن از بين مي    خاصيت گفتار اين است كه پس از شنيده. است) حروف

سازد كه همـواره ايـن    ماندگاري اصوات متناسب و هماهنگ در نوشتار، خواننده را قادر مي
بصري قائـل بـه انـواعي از     قدما از رهگذر همين لذت. تناسب و هماهنگي را مشاهده كند

بـديهي اسـت هرچـه ايـن تناسـب و      . انـد  بـوده ... جناس همچون جناس خـط، مضـارع و  
هـاي    يكي ديگـر از ايـن جلـوه   . ها بيشتر باشد، لذت بصري نيز بيشتر خواهد شد هماهنگي

هاي  بخشد، برش  مي زيني شتريب ساز كه لذت ديداري  موسيقايي به عنوان يك عامل موسيقي
مصراعي است كه به لحاظ شكل نوشتاري، برش يا تقطيع پلكاني و عمودي نيز ناميده   درون
هـاي زيباشـناختي از    هاي شعر و ايجـاد وقفـه   زدن در مصراع  عبارت از برش شود، و آن  مي

هـا بـه صـورت عمـودي يـا       طريق تقسيم هر مصراع به دو يا چند بخش و نوشتن آن پـاره 
 . پلكاني است

سازي  مصراعي آفرينش زيبايي از طريق برجسته  هاي درون برش ةعمدبه طور كلي نقش 
كـردن علـل و اسـباب      بعضي از واحدهاي نحوي و معنايي، موسيقايي، تصويري و يا فراهم

رسيدن به زيبايي و تأثيري است كه در ساختار ظاهري شعر دارد و موجب تمايز شعر از نثر 
  ). 89:1385پور،   صهبا و عمران(شود  مي

  :اما اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت
ها  جاي محل برش  هاي مذكور تشخيص درست و به مهمترين عامل در پديدآمدن زيبايي

شـناختي نـدارد،     زيبـايي   ةبهـر شناختي هماهنگ نباشد نه تنها   است كه اگر با اهداف زيبايي
ها و  ها و پيوست بنابراين يافتن محل مناسب گسست. شود سبب تباهي ساختار شعر نيز مي
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خـواني و    نويسي يا جدانويسـي در شـعر، يكـي از عوامـل مهـم در سـهل        هم چگونگي پي
  ).111: 1385روزبه، (كردن شعر است   آهنگين

  
 )پلكاني(مصراعي   هاي درون  برش. 1- 2

بـار در   390بـه طـور كلـي    . مصراعي در شعر شفيعي جايگاه خاص دارنـد   هاي درون برش
بـا  » ستايش كبوترها«مصراعي به كار رفته است كه دفتر در   هاي درون ، برشهزاره ةمجموع

هـاي   مرثيـه «بيشترين رقم را به خود اختصاص داده است و دفترهـاي  %) 61/24(مورد  96
، %)02/21(مـورد   82بـا  » براي گـل آفتـابگردان  غزل «، %)79/27(مورد  85با » سرو كاشمر

پس از آن %) 64/15(مورد  61با » خطي ز دلتنگي«و %) 92/16(مورد  66با » دار ستارة دنباله«
  .گيرند قرار مي
  :توان در سه گروه جاي داد شعر شفيعي را مي) هاي پلكاني  برش(مصراعي   هاي درون برش

  تصويريهاي بين اجزا و واحدهاي   برش. 1- 1- 2
كـردن تصـاوير و ايجـاد      هاي پلكاني در رسانگي شعر، ديداري هاي مهم برش يكي از نقش«

  ). 91: 1385پور،   صهبا و عمران(» فضايي متناسب با موضوع و محتواي شعر است
عنصر ساختاري گفتار كه صوت است و منش شـنيداري دارد وقتـي بـه صـورت نوشـتار      

هاي زباني كـه بـه قـول سوسـور و      بدين ترتيب نشانه. ندك آيد، منش ديداري پيدا مي درمي
هاي آيكونيك  پيرس سمبليك بوده، ارتباط ميان آنها و موضوعشان قراردادي است، به نشانه

هـاي سـمبليك و زمـاني و     بنابراين وقتي به نشـانه . شوند كه منش ديداري دارند تبديل مي
ك و مكـاني و ديـداري نوشـتاري    هاي آيكوني شنيداري گفتار، بعضي از خصوصيات نشانه

شود كه در شـعر   هاي ثانوني به خواننده منتقل مي هايي هم از اين نشانه شود، پيام افزوده مي
  ).443:1381پورنامداريان،(هاي بارزتري دارد  جلوه

هاي زباني و نوشتاري  هاي ديداري و مكاني كه به نشانه هاي فراگير و بارز نشانه از جلوه
 ةسـازند شود و اجزاي  هاي خاصي است كه در نوشتار شعر اعمال مي ، شيوهشود افزوده مي

گيرند تا شكل نوشتاري شعر در  تصاوير به طريق پلكاني يا عمودي در پي يكديگر قرار مي
» ابري«: مثالً در تصوير زير سه جزء مهم وجود دارد. يك نگاه، تصوير مورد نظر را القا كنند

ر طبيعي ابرها در ارتفاعي باالتر از افـق و افـق نيـز در ارتفـاعي     به طو. »درختان«و » افق«و 
سطر پديد آمـده    شاعر با استفاده از برش در اين مصراع، سه پاره. باالتر از درختان قرار دارد
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تر  را به صورت پلكاني نوشته و روح ابري خود را در باال و افق و درختان را به ترتيب پايين
 ةفاصـل خواننده از طريق حسن بينايي نيز از زيبايي ناشـي از ديـدن    از آن قرار داده است تا

  : مند شود مكاني بين سه عنصر تصوير بهره
  روح ابري و «

  افق سرخ و
  )463: 1379 ،كدكني  يعيشف(» درختان صرعي

گاه شاعر براي اينكه تصاوير شعري را عيني سازد و آن را بازتاب عالم خارج قرار دهد، 
تصوير كه در اثر  ةسازندهاي  ها و عبارت كند كه واژه اي انتخاب مي ها را به گونه محل برش

گيـرد، فضـا و نقشـي از اشـياي      سطرهاي مختلف قرار مي  ها به شكل پراكنده، در پاره برش
  . ايجاد كند بيرون از ذهن

اي بيانگر فاصله و عمق و ارتفاعي است كه شـاعر از آن   ها به گونه در مصراع زير برش
  : تر شده است اي كه شاعر تصوير كرده، عيني گويد و به اين ترتيب قله و دره سخن مي

  توان از روي قله  هم مي«
  هر چه را

  در عمق دره
  »ناگهان در يك نگه بپيچد
  )463: همان(

اي است كه شكل طنبوري را كه از آن سخن به  ها به گونه مصراع نيز چينش واژهدر اين 
  : كند ميان آمده به خوبي تصوير مي

  ن زخمه، اگر چند درين كاسه طنبوربزن اي«
  )45: همان(» ست صدايي نمانده

اي است كه تصوير چتري باژگونه و باز  قرار گرفتن كلمات به گونه ةنحوو در اين قطعه 
  : ديداري شده است

  مثل چتري باژگونه، باز
  يا نه مثل ساية چتري

  آيد هاي تو مي  روي و حفره در زير قدم مي
  شتابد نيز شتابي، مي مي
  گريزد نيز گريزي همره تو مي مي
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  ذر، در كوچه و در خانه و در خوابدر خيابان درگ
  بايد تا به هنگامي كه مي

  كام بگشايد
  )400:همان(

  :زير شكل نوشتار جريان رود را به نمايش گذاشته است ةنمونو در 
  ساز و«

  آواز و
  سرود تو

  سه رودند
  »روان
  )72: همان(

و در دو مصراع زير كه در آن مفهوم چكيدن و افتادن وجود دارد، شـاعر بـا اسـتفاده از    
سطرها را به صورتي نوشته اسـت كـه عمـل چكيـدن و افتـادن از        مصراعي پاره  برش درون

  : طريق حس بينايي نيز از شكل نوشتار شعر دريافت شود
  وين سوي؛ «

  ها،  چراغي در بي
  نگاهم

  مثل قيري
  چكد مي

  »بر خاك
  )208: همان(

مصراعي موجود در هزاره، بـرش    برش درون 390از %) 97/18(مورد  74به طور كلي در 
 21بـا  » هاي سـرو كاشـمر   مرثيه«اجزا و واحدهاي تصويري قابل مشاهده است كه دفتر ميان 
غـزل بـراي گـل    «بيشترين رقم را به خود اختصاص داده است و دفترهـاي  %) 37/28(مورد 

» خطي ز دلتنگي«، %)62/21«مورد  16با » دار دنبالهستارة «، %)97/22(مورد  17با » آفتابگردان
  .گيرند پس از آن قرار مي%) 10/8(مورد  6با » در ستايش كبوترها«و  %)91/18(مورد  14با 

  برش بين اجزا و واحدهاي زباني. 2- 1- 2
ها تأكيـد و توجـه    هاي شعري، شاعر نسبت به القاي مفهوم بعضي از سازه معموالً در گزاره
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يـك  گيـرد از   مصـراعي قـرار مـي     هاي درون اين اجزا و واحدها كه مرز برش. بيشتري دارد
  ) 96: 1385پور،  صهبا و عمران(گيرد  نما تا يك جمله را دربرمي  نقش

  : هاي زير برخي از پربسامدترين آنها در شعر شفيعي است مقوله
  نداييجملة   شبه. 1- 2- 1- 2

هاي طلبي مخصوصاً زماني كه در مفهومي غير از مفهوم اصلي به  معموالً تمام جمله
هـاي   جملـه   شوند و از بين آنها شبه مصراعي مي  درونهاي  كار رفته باشند، مشمول برش

مفهـوم توأمـان   . گيـرد  سـازي قـرار مـي    ندايي بيش از انواع ديگر مورد تأكيد و برجسته
ندايي بـه تنهـايي سـبب برجسـتگي آن در     جملة   شبهو جلب توجه مخاطب در » طلب«

زو، تعظـيم، تحقيـر،   بر مفهوم ديگري نظير دعـا، آر » ندا«شود و زماني كه  كالم ميرشتة 
نيـز داللـت كنـد، برجسـتگي آن     ... نمايي، زيبانمـايي و  ستايش، نكوهش، محبت، زشت

  .كند اهميت بيشتري پيدا مي
  : بخشد زير مفهوم نكوهش را فزوني مي ةقطعبرش ايجاد شده در مصراع دوم 

  خواهد گويي خطر كند به سؤال  كسي نمي«
  اگر نه از كس، 
  : از خود بپرسد

  !ناكساي 
  اب هستي ما، اين سفينه، اين درياكت

  » دوباره آيا شيرازه بسته خواهد شد؟
  )68: 1379كدكني،   شفيعي(

  نقل قول .2- 2- 1- 2
شوند تا خواننده  گاهي جمالتي كه خاصيت نقل قول دارند به صورت پلكاني نوشته مي

  : زير ةقطعمانند مصراع سه و چهار در . به مفهوم آنها بيشتر جلب شود
  ذرات كاينات، 
  بين   به ديدار ژرف

  : هر يك گشوده پيش نگاه تو دفتري
  : گويد

  قرار زندگي«
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  قراري است از بي
  اي و چون بوسه

  اي و زمزمه
  »كبوتري

  ) 46: همان(

  هاي آن  فعل و وابسته .3- 2- 1- 2
آن  ةوسـيل با توجه به اينكه فعل ركن اصلي جمله و اساس اسـناد اسـت و گوينـده بـه     

هاي جملـه كـه از طريـق     دهد، در بين سازه صنعت يا عملي را به كسي يا چيزي نسبت مي
  . شوند بسيار به آن توجه شده است برش برجسته مي

شناختي و هم   به لحاظ اينكه هم از حيث تصويرسازي و زيبايي» رفت«در شعر زير فعل 
د قرار گرفته و شاعر آن را در يك به لحاظ معنايي اهميت دارد، با استفاده از برش مورد تأكي

  : سطر مستقل نشانده است  پاره
  ! خدايا«

  ها زين شگفتي
  :دلم خون شد، دلم خون شد

  سياووشي در آتش 
  و رفت

  زان سو
  ».خوك بيرون شد

  )97:همان(

  هاي محدودكننده وابسته .4- 2- 1- 2
اي كه  آيند و با ويژگي تازه ديگري مي ةسازهاي محدودكننده معموالً در همراهي  وابسته

افزايند، آن را براي معرفـي بهتـر از جهـت معنـايي محـدود يـا مقيـد         به مفهوم آن سازه مي
محدودكننده بيانگر نگرش خاصي است كه از جانب گوينده يا ديگـري بـه    ةوابست. كنند مي

گرفتن در يك پاره شود، به همين علت از طريق برش پلكاني و قرار  مفهوم هسته اضافه مي
  ).98:1385پور،   صهبا و عمران(شود  سطر برجسته مي

. تـرين آنهاسـت   هاي محدودكننده اقسامي دارد كه صفت، قيد و بدل از مهـم   نيز وابسته
  : صفتبراي مثال 
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  يكي فرهنگ ديگر، «
  نو، 

  »!بر آر اي اصل دانايي
  )29: همان(

  : مثال براي قيد
  در آسمان تنگ خيالش، «

  »شك تمام
  )51: همان(

  : مثالي براي بدل
  شاپور  جندي ةدروازروي «

  پيكر ماني، 
  زنديق بزرگ
  »آور زيبايي و نور آن پيام

  )50:همان(

مصراعي موجود در هـزاره،    برش درون 390از %) 47/59(مورد  233به طور كلي در 
 68با » كبوترهادر ستايش «خورد كه دفتر  برش ميان اجزا و واحدهاي زباني به چشم مي

هاي سرو  مرثيه«دفترهاي . بيشترين رقم را به خود اختصاص داده است%) 18/29(مورد 
ســتارة «، %)30/16(مــورد  38بــا » خطــي ز دلتنگــي«، %)17/23(مــورد  54بــا » كاشــمر
%) 45/15(مـورد   36بـا  » غزل براي گل آفتـابگردان «و %) 87/15(مورد  37با » دار دنباله

  . گيرند پس از آن قرار مي
هاي محدودكننده بسامد بـااليي دارنـد؛ ايـن امـر      شود فعل و وابسته چنانكه مشاهده مي

ه شايد بدين سبب است كه اعمال و رفتار و حركاتي كه شاعر در محيط اطراف خود مشاهد
هـاي   رو وابسـته   ايـن   هـاي عـاطفي او تـأثير بيشـتري داشـته و از      كنـد در ايجـاد تجربـه    مي

محدودكننده نيز كه بازتاب نگرش شاعر نسـبت بـه آن اعمـال و رفتـار و حركـات اسـت،       
  . افزايش يافته است

  برش بين اجزا و واحدهاي موسيقايي . 3- 1- 2
هاي كالمي هسـتند كـه بـر اثـر      ها و قرنيه هها، هجاها، واژ اجزا و واحدهاي موسيقايي، وجه
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آيـد و   شـود، موسـيقي شـعر پديـد مـي      تكرار آنها و تناسب و تناوبي كه بين آنها ايجاد مي
تر از آن سخن گفتيم در واقع از طريق همين بـرش ميـان اجـرا و     موسيقي ديداري كه پيش

ي، حس بينايي نيز از آن عالوه بر حس شنواي ةنتيجآيد كه در  واحدهاي موسيقايي پديد مي
مصراعي عالوه بر ايجاد سكوت   هاي درون بدين ترتيب برش. شود مند مي موسيقي شعر بهره

سـازي اجـزا و واحـدهاي     شود، از طريق برجسته تر مي آن شعر آهنگين ةنتيجو وقفه كه در 
برخـي از اجـزا و واحـدهاي    . دهنـد  موسيقايي درون شعر نيز موسـيقي شـعر را ارتقـا مـي    

  :مصراعي به شرح ذيل است  هاي درون يقايي مرز برشموس
  قافيه  هاي هم واژه .1- 3- 1- 2

چه درونـي  (قافيه   هاي هم گاهي شاعر براي بازتاب همساني و هماهنگي حاصل از واژه
موسيقايي آنها از  ةجنبكند تا عالوه بر بارز كردن  ، پس از آنها برشي ايجاد مي)و چه كناري

  .ها براي مقاصد ديگر بهره ببرد هماهنگي  گونه اينامكانات ديگر 
كوشند زنـگ و آهنـگ    دانست، مي نيما كه قافيه را زنگ كالم مي ةتوصينوپردازان بنا به 

تر كنند و اين هدف، جداسازي قافيـه و رديـف از    موسيقي كناري شعر را بالفعل و برجسته
  ) 122:1385روزبه،(كند  ديگر كلمات را تجويز مي

گيرنـد، از   هايي كه در صدر و ابتدا و عـروض و عجـز قـرار مـي     شعر كالسيك واژهدر 
منـدي از ايـن     در شعر معاصر نيز شاعر بـراي بهـره  . ارزش صوتي خاصي برخوردار هستند

زند آنها را در آغاز يا انتهـاي   ها مي هايي كه قبل يا بعد از واژه برش ةوسيلارزش صوتي، به 
  . دهد يسطرهاي شعر قرار م  پاره

» بيـزاري «و » بيـداري «و » جواني«هاي  در شعر زير شاعر به لحاظ اهميتي كه براي واژه
سـطري    هـا آنهـا را در پـاره    هاي صوتي پايـان ايـن واژه   قائل است و نيز به لحاظ هماهنگي

  : قرار داده است هگانجدا
  بينم  گونه مي زين«

  گسترد،  در پيش روي او جهان مي
  . بيداري ، مثلجوانيمثل 

  و در نگاه من 
  گرايد  هستي به تنگي مي

  »بيزاري و بيماري مثل
  )40: همان(
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 ةوسـيل آميز شعر، بـه    حزن ةعاطفضمن القاي » انبوه، اندوه، كوه«هاي  زير واژه ةنموندر 
  : اند تر شده برش برجسته
  فوجي از فاجعه«

  اندوه از انبوهي
  »كوهچو 

  )294: همان(

  وزن  هاي هم واژه .2- 3- 1- 2
دهد و با قرار دادن هـر كـدام از آن    وزن را محل برش قرار مي  هاي هم  گاهي شاعر واژه

اي  وزن در فاصـله   هم ةكلمشود كه آهنگ حاصل از دو  ها در يك سطر، موجب آن مي واژه
  ).443:1381پورنامداريان،(معين با برجستگي و تشخص بيشتري به گوش برسد 

  عاقبت آن سرو «و 
   سبزاسبز

  خواهد گشت و
  »باالبال
  )256:همان(

  هاي متناظر قرينه .3- 3- 1- 2
هـاي متنـاظر پديـد     اي نحوي نظير موسـيقايي قرينـه   شاعر با ايجاد برش در محل، وقفه

سـطرهاي پديـدآورده     اگر پـاره . آورد كه گويي هر كدام حالت يك مصراع كوتاه را دارد مي
  :مانند. شود آنها دو چندان ميهمساني پاياني نيز داشته باشند، زيبايي 

  نفست شكفته بادا و 
  ات شنيدم ترانه

  ! گل آفتابگردان
  نگهت خجسته بادا و 

  شكفتن تو ديدم 
  ! گل آفتابگردان
  )204:همان(

  : اند هاي متناظر ساخته و در اين نمونه نيز كلمات متوازن در هر دو مصراع، قرنيه
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  ها  ها در دشت دشت«
  پر كشت سبزاسبز 

  ها  ها در باغ باغ
  »انبوه و ميالميل
  )55:همان(

  برجستگي تكرار كلمه  .4- 3- 1- 2
ايـم؛ در اينجـا    تر سـخن گفتـه   از تكرار و تشخصي كه در شعر شفيعي وجود دارد پيش

مصـراعي    هاي درون ساختن اين مختصه سبكي از برش  تر افزاييم كه شاعر، براي برجسته مي
  : زير  در مثال» ادب« ةواژگيرد؛ مانند  مي  بهره

  ها و برگ«
  و باد در

  »آكنده از باران باد
  )13 :همان(

مصـراعي موجـود در هـزاره،      برش درون 390) 43/67(%مورد از  263به طور كلي در 
بـا  » غزل براي گل آفتـابگردان «برش ميان اجزا و واحدهاي موسيقايي وجود دارد كه دفتر 

در سـتايش  «خود اختصاص داده است و دفترهاي بيشترين رقم را به %) 13/28(مورد  74
سـتارة  «، %)53/20(مـورد   54بـا  » كاشمر هاي سرو مرثيه«، %)09/25(مورد  66با » كبوترها
پـس از آن  ) 78/11(% مـورد   31بـا  » خطي ز دلتنگـي «و %) 20/15(مورد  40با » دار دنباله

  .گيرند قرار مي
قافيه به خود اختصـاص    هاي هم ي واژهساز از اين رقم را برجسته%) 10/71(مورد  187
مـورد   20سازي كلمـات متـوازن بـا      ، برجسته%)30/13(مورد  35تكرار كلمه با . داده است

  .گيرند هاي بعدي قرار مي در مرتبه%) 84/6(مورد  18هاي متناظر با  و ساختن قرينه%) 60/7(
  

  هاي زباني تأثير موسيقايي ويژگي .2- 2
شـعر  . اسـت » شكل ادبي«سازندة اين ماده از عناصر مهم . اصلي ادبيت، زبان استمادة 

انـد،   تمام شاعران برجسته، آنان كه تنها مقلدي براي پيشنيان و يا معاصران خـود نبـوده  
شـاعران موفـق   . سـازد  هاي زباني خاصي دارد كه آن را از آثار ديگران متمايز مي ويژگي

بنـابراين هـر شـعر بـا     . انـد  اند، به زبان خود سخن گفته تههرچند از سايرين تأثير پذيرف
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هاي زباني در موسيقي   اين ويژگي. تواند شاعر را معرفي كند هاي خاص خود مي ويژگي
  .و آهنگ شعر نيز تأثير بسزايي دارد

بند است؛ و همين   او به زبان شعر پاي. كدكني از جمله شاعراني است كه زبان خاصي دارد
توان گفت بخشـي از ادبيـت    مي. دهد ه او امكان خالقيت در قلمرو سنت را ميبندي ب  پاي

 ). 245:1378عباسي،(گيرد  مايه مي» زبان شعر«كالم شفيعي از 

اي ايفـا   شناختي كه در ايجاد موسـيقي شـعر شـفيعي نقـش عمـده       يكي از عوامل زبان
اي دارد در ايـن   جايگاه ويژهشفيعي كه آركائيسم در شعر او . كند، آركائيسم زبان است مي

  :گويد باره مي
هاي تشخص دادن به زبان، كاربرد  معروفترين و پرتأثيرترين راه» شايد پس از وزن و قافيه«

. رونـد  آركائيك زبان باشد؛ يعني استعمال الفاظي كه در زبان روزمره و عادي به كـار نمـي  
ار بوده است، يكي از علل آن همين اينكه زبان شعر هميشه زباني ممتاز از زبان كوچه و باز

هايي كه در دسترس عامه نيست، سبب تشخص زبان  احياي واژه«. گرايي است  اصلي باستان
زبان اگر جانشين ساخت نحوي معمولي و روزمره شود  ةكهنشود و نيز ساخت نحوي  مي

  :گرايـي را در دو شـاخه   پـس بـر روي هـم باسـتان    . خود از عوامل تشخص زبـان اسـت  
گرايـي بـه    باسـتان  حوزةتوان مورد مطالعه قرار داد؛ كه در همين  نحو، مي - 2واژگان و  - 1

  ). 7:1373(» رود، كاربردهاي اقليمي از زبان نسبت به اقليم ديگر شمار مي

در ميان اشعار شفيعي موارد زيادي از آكارئيسم واژگاني و همچنـين آركائيسـم نحـوي    
اربرد آركائيك زبان را يكي از مختصـات سـبكي او بـه    توان ك شود؛ تا جايي كه مي ديده مي

  . توان به موارد زير اشاره كرد براي نمونه مي. شمار آورد

  آركائيسم واژگاني .1- 2- 2
  )مسجد= مزگت (پير  مزگت عجبا كز گذر كاشي اين«

  »هوس كوي مغان است دگر بار مرا
  )21: 1379كدكني،   شفيعي(

  )ابر= ميغ (و آفتاب  ميغمرجان و موج و ماهي در «
  »هم نخل و هم كوير و هم آب و هم سراي

  )31:همان(
  )بيهودگو= ژاژخاي ( ژاژخايطيان «

  ببين«: گويدم مي
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  » كار دلم نمانده و كار گلم بجاست
  )83: همان(

  )پروايي گستاخي و بي= چشمي   شوخ(خزه  چشمي  شوخ«
  روم  دهد كه مي رودخانه را فريب مي

  »رود ولي نمي
  )103: همان(

  )پاينده، طوالني= ديرند (بعد از دي ديوانه و آن سردي ديرند «
  وان پير يخ نيمه دي ماه شكستن،

  » بسيار نپايد
  )143: همان(

  اكنون، «
  )وارونه، واژگون، برعكس= واژونه (» بينيم مي واژونه اي هنگامه

  )145: همان(

  :هاي ديگري چون  و نمونه
/  ، هشـش 448/ ، گاهان448/ ، ديو و دروج  447/ ، فرّهي 447/ ، گرزن  486/ شبگير 

، نفيـر،  408/ ، آمـرود 396/ ، يـاوه 395/ ، داي436/ ، مجري و مجمـره 6 42/ ، پريشيده425
، 173/ ، چكـاد 185/ ، دغـل و راي 323/ ، ديجـور 343/ ، گريـزي 361/، پتياره366/  زمهرير
، 48/ ، همـاره 90/ ، خنيـاگر 93/ ، ريمن142/ ، شرزه146/ ، گشنامار176/ ، كنام174/ غليواژ
  .118/ ، هامش 13/ هشيوار 14/ ، تنين و هرا21، دستان 52/ اينج

واژگان محلي كدكن نيز كه شفيعي گهگاه در شعر خـود وارد كـرده اسـت در تقويـت     
، »401/هرسـت «، »421/ رازينـه  «، »421، 480/ بـازه  «: آركائيسم واژگـاني شـعر او مؤثرنـد   

  .»167/ خاشه «، »279/ پيشطره «، »319، 285/ پشنگ «، »32/ پي جهه «، »193/ زاد  نيم«

  آركائيسم نحوي. 2- 2- 2
  ست ، سماييبه گيتي دراگر جاويدي ايران، «

  »مرا بگذار تا گويم كه رمز اين معمايي
  )15: همان(

  به خود گفتم كه در اين عمر كوتاه«
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  » در وزن دلخواه سرودن خواهمش
  )60:همان(

  » اي است پرندهرازدارتر «
  )101: همان(

  مردن و باز زيستن در مرگ «
  ! كه حالتي واالست راستي را

  )92: همان(
  اي در ساز من باش  بيا و پرده«

  » پر پرواز من باشد رهايي را
  )215: همان(

  هزار مرتبه گفتند و باز نشنيدي «
  » را ديدي ستيهندگينتكنون سزاي 

  )362: همان(
  ست و زبان و پاي بمردم به دوه كه «

  )312: همان(
  ، ننشتيگر پر كاوه وجود ما «

  » بر سر اين آب
  )455: همان(

در شـعر شـفيعي بسـيار    ساخت نحوي كهن، به ويژه ساخت نحو سـبك خراسـاني   
  .كند جلوه مي

در هزاره وجـود دارد كـه   ) چه نحوي و چه واژگاني(مورد آركائيسم  493به طور كلي 
بيشترين رقم را به خود اختصاص داده است %) 78/27(مورد  137با » دلتنگيخطي ز «دفتر 

 96بـا  » در سـتايش كبوترهـا  «، %)71/22(مـورد   112با » هاي سروكاشمر مرثيه«و دفترهاي 
 62با » غزل براي گل آفتابگردان«و %) 44/17(مورد  86با » دار دنباله ةستار«، %)47/19(مورد 
  . اند رار گرفتهپس از آن ق%) 57/12(مورد 

دار بيان معاني حماسي،  بينيم آركائيسم در شعر شفيعي در آنجا كه زبان عهده چنانكه مي
گردد ـ   ها و احياناً حسرت بر از دست رفتن آنها مي هاي كهن، مفاخر ملي و اسطوره روايت

كنـد و ضـمن    گري بيشتري مي ـ جلوه» خطي ز دلتنگي«و » هاي سروكاشمر مرثيه«دفترهاي 
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اي  بخشـد كـه موسـيقي    ايجاد يگانگي بين زبان و معني، لحني فاخر و پرشكوه به اشعار مي
  . خاص و قابل تشخيص از ديگر اشعار او دارد

تواند تغييـرات زيـادي در موسـيقي شـعر      هاي زباني مي طور كه ديديم ويژگي  نيز همان
كامالً متفاوت بـا شـعري    اي شعري كه در آن زبان آركائيك به كار رفته، موسيقي. ايجاد كند

  . دارد كه در آن از زبان امروزين استفاده شده است
را كه در ) مثالً جاودان خرد(» هاي سرو كاشمر مرثيه«به طور مثال اگر يك شعر از دفتر 

فرهنگي ايران سخن به ميان آمده و بـالطبع كـاربرد آركائيـك     ةگذشتآن از مواريث كهن و 
كـه در  ) مثالً كبوترهاي من(» در ستايش كبوترها«شعري از دفتر زبان در آن بيشتر است، با 

آن مفاهيم اجتماعي و امروزي نمود بيشتري دارد مقايسه كنيم، موسيقي متفاوت حاصـل از  
كنيم، اما به هر حـال هـر كـدام از ايـن دو ويژگـي       اين دو ويژگي را به خوبي احساس مي

  . زيبايي خاص خود را دارد
آنجا كه در باب عوامل موسيقي آخرين،  پيوند موسيقي و شعرتاب حسينعلي مالح در ك

گويد كه به خودي خـود در شـعر ايجـاد     كند، از كلماتي خاص سخن مي در شعر بحث مي
» اند اين كلمات زايدند و تنها براي پركردن وزن وارد شعر شده«به نظر او . كنند موسيقي مي

آيـد چنـين    ها مـي  ه در آغاز برخي مصراعدر شعر شفيعي ك )واو( حرف). 84:1367مالح،(
كند و همچنين تأكيدي كه بـه كلمـه    اين حرف با سكوتي كه در شعر ايجاد مي. حالتي دارد

  :هاي زير توجه كنيد به نمونه. سازد تر مي دهد، شعر را آهنگين پس از خود مي
  بر روي بامي ايستادي كه بلندايش «

  تر از بام حيرت نيست كوتاه
  زند پرپر هايت مي دست كفتري در و

  هاست قلبش پر از صبح و پريدن
  تپد از قلب تو  مي و

  صد عشق
  تر افزون
  »ديگراي  اي در پرده يك بار ديگر آزمون كن نغمه

  )33: 1379كدكني،   شفيعي(
  اي  پروانه«

  گون گل ابري  هاي آسمان  بر برگ



 ... زباني هاي خاص موسيقايي تصويري و جلوه   170

 

  ها  برگ و
  در باد 

  و باد آكنده از باران 
  باد و باران در زالل روشنايي صبح و
  صبح و

  » هاي ناب بيداران از آن صبح
  )213: همان(

  در آغاز سخن بود و سخن تنها بود  و«
  سخن زيبا بود  و

  » بوسه و نان و تماشاي كبوترها بود
  )35: همان(

  مثل درخت پا به نوروزي «
  گاهي توان از سوي ديگر هم جهان را ديد 

  هاي آفتابي داشت روز ابر، انديشه و
  با كسي انديشه و لختي درنگ اينجا  و

  » اين بس نهان آشكارا و آشكاري نهان را ديد
  )461:همان(

سـاز،    در آغاز سطر در شعر شفيعي به عنوان يك ويژگي زباني موسيقي »و«آمدن حرف 
%) 28(مـورد   21بـا  » دار دنبالـه ستارة «دفتر . بار در هزاره به كار رفته است 75به طور كلي 

مـورد   20با » هاي سروكاشمر مرثيه«دفترهاي . بيشترين رقم را به خود اختصاص داده است
مورد  11با » خطي ز دلتنگي«، %)66/22(مورد  17با » غزل براي گل آفتابگردان«، %)66/26(
  .گيرند ير مهاي بعدي قرا در مرتبه%) 8(مورد  6با » در ستايش كبوترها«و %) 66/14(

  
  گيري  نتيجه. 3

  يابي به سبك موسيقايي شعر شفيعي در مجموعه جدي براي دست  بعد از بررسينگارندگان 
اند كه اجراي اين كار بدون توجه بـه نقـش موسـيقي در ايجـاد       منتخب، به اين نتيجه رسيده

شعري تقريباً غيرممكن است؛ زيرا پيوند موسيقي و عاطفه پيونـدي بنيـادين اسـت و    عاطفة 
 .شعر، از نظر شدت و ضعف قرار دادبايد عاملي باشد تا آن را مالك و معيار ارزش موسيقي 
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اين نتيجه حاصل شد كه جداي  هزاره دوم آهوي كوهي، ةمجموعسي تمام اشعار ربا بر
موسيقي شعر كه مورد توجـه و اعتنـاي شـفيعي بـوده عناصـر موسـيقي        گانةاز انواع چهار

موسيقي شعر  گانةهيچ كدام از انواع چهار حوزةشود كه در  ديگري نيز در شعر او يافت مي
مصراعي يا پلكاني است كـه بـا     هاي درون ساز برش  گنجند؛ يكي از اين عناصر موسيقي  نمي

هـاي   بـرش . سـازد  تـر مـي   شـفيعي را آهنگـين   هاي به موقع در كـالم، شـعر   ايجاد سكوت
واحـدهاي تصـويري، واحـدهاي زبـاني و     : شـفيعي بـه سـه گـروه     مصراعي در شعر  درون

  .شوند واحدهاي موسيقايي تقسيم مي
مصراعي در واحدهاي تصويري بيشتر از   هاي درون  هاي موسيقايي، برش  از ميان اين جلوه

. برنـد   ها از زيبايي آن بهره مـي   ها همچون گوش  مبخشد و چش  ديگر واحدها لذت ديداري مي
هـا و   هاي مذكور تشخيص درست و بجاي محـل بـرش   مهمترين عامل در پديدآمدن زيبايي

هاي زيباشناختي از طريق تقسيم هر مصراع بـه دو يـا چنـد بخـش و نوشـتن آن       ايجاد وقفه
سازندة شود و اجزاي  مي ها به صورت عمودي يا پلكاني است كه در نوشتار شعر اعمال پاره

گيرند تا شكل نوشتاري شـعر در   تصاوير به طريق پلكاني يا عمودي در پي يكديگر قرار مي
يك نگاه، تصوير مورد نظر را القا كنند؛ گاه براي اينكه تصاوير شعري عينـي شـود، شـفيعي    

ير كه در اثـر  تصوسازندة هاي  ها و عبارت كند كه واژه اي انتخاب مي ها را به گونه محل برش
گيرنـد، فضـا و نقشـي از اشـياي      سطرهاي مختلف قرار مي  ها به شكل پراكنده، در پاره برش

  .بيرون از ذهن ايجاد كنند و لذت موسيقايي شعر را عالوه بر شنيداري، ديداري نمايند
هاي محدودكننده كه ريشه در نگرش شاعر بـه پيرامـون    از ميان واحدهاي زباني، وابسته

  .د، جلوه بيشتري داردخود دار
از ميان واحدهاي موسيقايي، برجستگي نقش قافيه كه به افزايش موسيقي ديـداري نيـز   

  . كند، نمود بيشتري دارد كمك مي
هاي متناظر به ترتيـب   برجستگي تكرار كلمه، برجستگي كلمات متوازن و ساختن قرينه

  . ميزان كاربرد، از ديگر انواع واحدهاي موسيقايي است
هاي زباني شفيعي در ايجاد موسـيقي شـعر او مؤثرنـد؛ آركائيسـم چـه        برخي از ويژگي

كند،  هاست كه وقتي با معناهاي كهنه يگانگي پيدا مي نحوي و چه زباني يكي از اين ويژگي
  . بخشد  زيبايي خاصي به شعر مي

ظـر  در آغاز برخي از سطرها كه گاه زايـد و بـراي پركـردن وزن بـه ن    » و«آوردن حرف 
  . ساز در شعر شفيعي است  هاي زبان موسيقي رسد، يكي ديگر از ويژگي مي
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كاربرد استادانه و به موقع انـواع موسـيقي در شـعر شـفيعي نشـان      : در پايان، بايد گفت
دهد، در ميان شاعران معاصر ايران، شاعري كه بيش از هر كس ديگـر موسـيقي شـعر و     مي
به ويـژه توجـه او بـه    . شفيعي كدكني است) سرشك.م(اين دو با يكديگر را دريافته  ةرابط
حروف و نقشي كه در به كمال رساندن شـعر او دارد و همچنـين پيونـدي كـه ميـان       ةنغم

در تأييد اين مطلـب  . نظير است كند بي موسيقي و عاطفه و مفهوم مطرح در شعر، برقرار مي
  .»شعر تجلي موسيقايي زبان است«ه همين تعريف او از شعر بس ك
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