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  چكيده
اسـت كـه   كدكني  يكي از اشعار محمدرضا شفيعي» هزارة دوم آهوي كوهي«شعر 

شاعر سعي كرده است در آن، با استفاده از زبان ادبي فاخر، تناسب محكمـي ميـان   
اصوال شعر، يك نياز دروني است كـه در زبـان شـكل    . صورت و محتوا ايجاد كند

زباني كه از امكانات و عناصر خاصي بهره برده و بـه  . رسد  گيرد و به فعليت مي  مي
بست همـين عناصـر و امكانـات اسـت كـه      در ساية كار. درجة هنري رسيده است
بررسي ساختاري يـك اثـر ادبـي بـه معنـي بررسـي       . گيرد  ساختار شعر، شكل مي

در اين مقاله . مجموعة اجزا و عواملي است كه كلّيت آن اثر را به وجود آورده است
هـزارة  «هاي تكرار، انسجام و روايت در شعر   توصيفي به مولفه ـبا روشي تحليلي   

پرداخته شده است تا نقش روابط موجود بر عناصـر سـاختاري   » كوهي دوم آهوي
تـرين    اند، تبيـين و از ايـن طريـق مهـم      اين شعر كه داللت كلّي اين شعر را ساخته

نتيجة پژوهش بيانگر اين است كـه  . هاي ساختاري اين شعر نشان داده شود  ويژگي
زبـان عـادي متمـايز     شاعر با كمك گرفتن از اين اصول، زبـان شـعري خـود را از   

ساخته و با استفاده از اين تمهيدات زيباشناختي، وحدت خاصـي ميـان صـورت و    
در » هزارة دوم آهوي كـوهي «راز مقبوليت شعر . محتواي شعر برقرار ساخته است

  .استفادة بجا و مناسب از همين روابط ساختاري در كليت شعر است
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  مقدمه .1
به اين سو پـرداختن بـه سـاختارها،    ) Ferdinand de Saussure(از زمان فردينان دو سوسور

. مشغولي و دغدغة پژوهشگران در علوم مختلف از جمله ادبيـات بـوده اسـت     ترين دل  مهم
مند بدانند   ه ادبيات را نيز سيستمي نظاممند بودن زبان، منتقدان را بر آن داشت ك  فرضية نظام

يافت، ميان   نشيني مي  و همان تمايزي را كه سوسور ميان زبان و گفتار، محور جانشيني و هم
هـاي    گرا، به مصـاديق و جنبـه    شناسي ساختار  رويكرد زبان. زبان ادبي و زبان غير ادبي بيابند

كوشـد تـا مصـاديق و      نظريه منتقـد مـي  در اين . مختلف زبان؛ يعني گفتارها معطوف است
هاي متنوع ادبيات؛ يعني ژانرهاي مختلف و چگونگي متابعت يـا عـدول از هنجـار و      سويه
  .را مورد بررسي و تحليل قرار دهد) Norm(نرم
رسد، هم از   است كه به نظر مي   يكي از شعرهاي شفيعي» هزارة دوم آهوي كوهي«شعر   

القاي آن حالت به مخاطب، و هم از نظر شكل ظاهري و نمـاي  نظر حالت عاطفي شاعر و 
بندي هر سطر و هر بند به عنوان زنگ پايان با توجه به محتواي هـر يـك از     بيروني و پايان

  .كدكني باشد  گذار شفيعي  بندها، از شعرهاي تاثير
بردارنـدة  كنـد، در   اين شعر كه جغرافياي تاريخي ايران را با حسي نوستالژيك مرور مـي   

ي كه به زباني ادبـي    ا  انديشه. تصويرهايي است كه از انديشة واحدي سرچشمه گرفته است
در «اي، انديشـه و خيـال او را در آفـاق دوردسـت و       نگاه شاعر بـر منظـره  . بيان شده است

هاي   ها و دانسته  به گردش درآورده و با گسترة تجربه» فضايي كه مكان گمشده از وسعت آن
درآميخته و در قالب زباني تشخّص يافته، شعري پديد آورده كه گويي شنونده را نيـز   شاعر

انگيزة سرودن اين شعر مشاهدة تصويرهايي بـوده در كتـابي   «. دهد  در همان فضاها سير مي
كه چند سال پيش، از بقاياي بناهاي تاريخي و معمـاري اسـالمي در مـاوراءالنهر و آسـياي     

ديـدار تصـوير   . منتشـر شـده بـود    –ون از مرزهاي ايران واقع است كه امروز بير –مركزي 
هـا و    هاي برجامانده در آن بناها، تخيل و احساس شاعر را برانگيخته و بـه دورجـاي    كاشي
هاي ديرين برده و حاصل اين سير و سياحت با چنين حالتي، شعري است كـه اينـك     زمان

خـود حـاكي از   » هزارة دوم آهـوي كـوهي  «نام شعر ). 779: 1386يوسفي،(»پيش رو داريم
در ميان شاعران « 1.محتوا و مضموني است كه نگاهي به ميراث و فرهنگ گذشتة ايران دارد

بستگي به ميراث فرهنگـي و ادبـي گذشـته دارد و      ، بيش از همه دل  نوپرداز معاصر، شفيعي
). 139: 1387عباسي،(»بينيم  و ميهاي تاثّر از اين ميراث را در شعر ا  تر جلوه  تر و گسترده بيش

اين گرايش شفيعي را به سنّت بايد از آن نوع دانست كه او اصوال از منظر رمانتيستي نسبت 
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او بر خالف بسياري از شاعران معاصر كه در مقابل فرهنگ و سنّت . به سنّت نوستالژي دارد
مدن را دوست دارد و به هاي اين ت  گذشتة ايران سر تعارض و ناسازگاري دارند، تمام جلوه

خورد؛   تر اشعارش براي اين ميراث غني حسرت مي  اي كه در بيش  گونه ورزد، به  آن عشق مي
توان گفت نگاه   بنابراين مي«. كه آن سنّت و گذشتة درخشان از بين رفته است  حسرت از اين

: 1379بشردوسـت، (»تاريخي شفيعي مبتني بر دو اصل حسرت و حيرت شكل گرفته اسـت 
. كنـد   شفيعي اين انديشة تاريخي و فرهنگي را در اكثر اشعار خود به وفـور يـاد مـي   ). 268

سرشـك را شـاعري   .تـر آن اسـت كـه م     تـر و مناسـب    دقيـق «: نويسد  باره مي  عابدي در اين
ايـن انديشـه از   . هايي كـه بـا انديشـه پيونـد خـورده       ورز بدانيم و شعرش را سروده  انديشه

هـاي      بيان اين انديشه). 259: 1379نقل از بشردوست، (»گيرد  خي سرچشمه ميگرايشي تاري
هزارة دوم آهـوي  «شعر . هايي متفاوت دارد  فرهنگي در شعرهاي او جلوه - دردناك تاريخي

فرهنگـي   - نيز از آن دسته شعرهايي است كه در زمينة حسرت و افسوس تـاريخي » كوهي
. از اشعار ديگر شفيعي مورد توجه قرار گرفته است شاعر خلق شده است، اما اين شعر بيش

آيد كه در صورت يا معناي ايـن شـعر چـه رازي نهفتـه         با اين توصيف اين سوال پيش مي
، »درآمـد بـه حصـار   «، »نوشدارو بعـد از مـرگ سـهراب   «است كه با وجود شعرهايي چون 

ه قـر   ... و » زنديق زنده« بـه نظـر   . ار گرفتـه اسـت  اين شعر بيش از اشعار ديگر مـورد توجـ
هـاي صـوري و سـاختاري و      نگارندگان اين جستار، راز مقبوليت اين شعر در گرو ظرافت

  . ارتباط متقابل آن با انديشة موردنظر شاعر است
» هـزارة دوم آهـوي كـوهي   «توصيفي به بررسي شـعر   - اين مقاله با رويكردي تحليلي   
. مورد بررسي قرار گرفت» تكرار«اساس قاعدة  بدين منظور، اين شعر نخست بر. پردازد  مي

به عنوان يكي از امكانات ساختاري اين متن بررسـي شـده و ضـمن    » انسجام«سپس عنصر 
هـايي    هاي اين دو عنصر، مشخص شده كه شاعر از اين عناصر چه اسـتفاده   برشمردن مولفه
در . شعر چه بـوده اسـت  ها چه تصرّفاتي نموده و نقش اين تصرّفات در پيام   كرده و در آن

مورد توجه قرار گرفته، تا نمايانده شود اين عنصـر چـه نقشـي در    » روايت«پايان نيز عنصر 
هايي كه در اين پژوهش به   ترين پرسش  بدين ترتيب مهم. ساختاربندي اين شعر داشته است

  :اند از  ها پاسخ داده خواهد شد عبارت  آن
  كدامند؟» هزارة دوم آهوي كوهي«ختاري شعر هاي صوري و سا  ترين ويژگي  مهم - 1
  كاركرد عنصر تكرار، انسجام و روايت در اين شعر چگونه است؟  - 2
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هزارة دوم آهـوي  «در باب پيشينة اين بحث نيز، تحقيقي با اين رويكرد در بررسي شعر 
با اما در بررسي اين شعر يا بررسي ساختار اشعار شفيعي آثاري . انجام نگرفته است» كوهي

  :  رويكردهاي متفاوت به نگارش درآمده است؛ از جمله
ايـن شـعر را از نظـر محتـوا و     » چشـمة روشـن  «در كتاب ) 1386(غالمحسين يوسفي   

هـاي    نويسـنده در ايـن اثـر بيشـتر بـه جنبـه      . مضمون شعري مورد بررسي قرار داده اسـت 
.  ساختار آن نكـرده اسـت  اي شعر پرداخته و توجهي به زبان و   محتوايي، تاريخي و اسطوره

به بررسي مجموعه دفتر » شكل و ساخت شعر شفيعي«اي با عنوان   در مقاله) 1387(فتوحي
نويسنده در اين اثـر بـه صـورت كلّـي بـه      . پرداخته است» هزارة دوم آهوي كوهي«شعري 

مجموعة اين دفتر پرداخته و كوشيده تا نسبت انديشه و ساخت را در شعر او نشان دهـد و  
گيرد كه اشعار شفيعي از فرم و ساختار بسيار محكمي برخوردار است و با توجـه    يجه مينت

نيز ) 1387(فوالدوند. پردازد  ساخت شاعران معاصر مي  به اين ساختار به انتقاد از شعرهاي بي
زالل زمزمـة جـاري، در موسـيقي    «در بخشي با عنوان » هاي شعر معاصر  از چهره«در كتاب 

هـا در    آرايـي و موسـيقي حاصـل از آن     هاي واج  به بررسي جنبه» كدكني  يعيدروني شعر شف
نگارنده در اين پـژوهش نگـاهي كلّـي بـه اشـعار او      . مجموعة اشعار شفيعي پرداخته است

داشته و از ميان عناصر مختلف ساختاري تنهـا بـه تـأثيرات موسـيقايي مجموعـه اشـعار او       
اي به بررسي عناصر موسيقايي در سراسر   نيز در مقاله) 1392(پور  نقابي و فرج. پرداخته است

اي به   در مقاله) 1390(و در نهايت عقدايي. اشعار مجموعة هزارة دوم آهوي كوهي پرداختند
يـك در شـعر شـفيعي    بررسي زبان در مجموعة مورد نظر پرداخته و بيشتر به عناصـر آركائ 

  .توجه داشته است
  

  ساختار و ساختارگرايي .2
تر تحقيقاتي كه در حوزة نقد ادبي قرار داشتند، نگاه، شيوه و روش   وايل قرن بيست، بيشتا ا

كردنـد، امـا در آغـاز ايـن سـده        وجـو مـي    بررسي و تحليل خود را  بيرون از مـتن جسـت  
شناختي را در اين زمينـه    شناسي، نوعي دگرديسي روش  دستاوردهاي سوسور در حوزة زبان

. برد، مردود شناخته شـد   ، هر نوع بررسي كه به بيرون از اثر راه ميرقم زد كه به موجب آن
سوسور با پافشاري بر قراردادي بودن زبان، نشان داد كه عوامل برون زباني هيچ تـأثيري در  

قائل شدن به چنين نقشي براي زبان، در واقع ناديـده  ). 26: 1997هاوكس،(گذارند  زبان نمي
بعـد از او  . هـا بـود    و دادن نقش فرعي به آن... ، فرهنگي وگرفتن مسائل تاريخي، اجتماعي
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و بســياري از ) Halliday(هاليــدي ،)Trubetzkoi(،  تروبتســكوي)Jacobsen(ياكوبســون
ها اين نظريه را عميقا مورد مطالعه و بررسي قرار دادند و دامنة آن دسـتاوردها را    فرماليست

اي بـراي بيـان     د بودند كه فـرم و شـكل وسـيله   ها معتق  فرماليست. به حوزة ادبيات كشاندند
از نظـر آنـان محتـوا    . كند  گيري فرم كمك مي  محتوا نيست، بلكه اين محتواست كه به شكل

آنـان بـه كشـف    ). 6: 1388ايگلتون،(آيد  يك بستر و زمينة مناسب براي شكل به حساب مي
شود و اين كـه، ايـن     ساخته مي ها  مند بودند كه اثر ادبي به وسيلة آن  اصول و قواعدي عالقه

اين منتقدان با اين ديدگاه . كند  اصول و قواعد چگونه يك متن ادبي را از غير ادبي متمايز مي
خود تنها متن را اساس كار خود قرار دادند و به زندگي، شخصيت و عوامل بيروني و غيـر  

  .متني توجهي نداشتند
گيـري مكتـب     و نقـد ادبـي سـبب شـكل     هاي گسترده در حوزة ادبيـات   اين دگرگوني  

در پي آن است كه الگـويي از خـود نظـام    «اين مكتب . شد) Structurealism(ساختارگرايي
: 1383اسكولز،(»كند، به دست دهد  ادبيات به عنوان مرجع بيروني آثار منفردي كه بررسي مي

، روالن )Strauss(منتقدان ساختارگرا با كارهاي افـرادي چـون ياكوبسـون، اشـتراوس    ). 26
با تاكيد بر روابط ميان عناصر سازنده در داخل يك ساختار و مناسبات ... و) Barthes(بارت

هاي مختلف ادبي، اجتماعي و فرهنگي جوامع   ها به تحقيق در رابطه با پديده  دروني ميان آن
كشـف   ها و ارتباطشان را در يك ساختار كلّـي   مختلف پرداختند تا اجزا و عناصر اصلي آن

كند كه بر اساس   گذاري مي  شناسي پايه  اي را در مردم  براي نمونه لوي اشتراوس نظريه. كنند
اي تنها از مسير شناخت ساختار فرهنگي آن جامعه و روابط   آن شناخت هر فرهنگ و جامعه

سـة  گيرد و اگر قرار باشد اين مفاهيم بررسي گردد، تنهـا از مسـير مقاي    ها معنا مي  دروني آن
يـا،  ). 354- 360: 1388و هارلنـد،  57- 70: 1358لـيچ، (ساختارهاي متعدد ميسر خواهد بود

براي بررسي انسجام در يك متن، ساختار كلّي آن را در سه جزء ) Hassan(هاليدي و حسن
- 145: 1976هاليـدي و حسـن،  (روابط معنايي، لفظي و نحوي آن مورد تحليل قـرار دادنـد  

يز براي بررسي كلّ يك اثر ادبي آن را به چنـد جـزء تقسـيم    ن) Todorov(تودوروف). 109
او مسائل مربوط به اثر ادبـي را  . دهد  ها را در ارتباط با هم مورد تحليل قرار مي  كند و آن  مي

: نويسـد   كند، و مي  بندي مي  ؛ جنبة كالمي متن، جنبة نحوي و جنبة معنايي تقسيم  به سه دسته
ــ    ي بايــد ايـن اجــزا را در تقابـل بــاهم مـورد بررســي قــرار    مـا بــراي تحليـل يــك اثـر ادب

بنابراين تحليل ساختار يك اثر ادبي به ايـن معناسـت كـه    ). 33- 39: 1379تودوروف،(دهيم
هـر  . اجزاي آن اثر در ارتباط با يكديگر و در ارتباط با كليت اصـلي آن اثـر بررسـي شـوند    

توان آن پديده را درسـت و كامـل     پديده جزيي از يك كلّ است و فقط در درون آن كلّ مي
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در اثـر ادبـي   «: اين موضوع تا جايي اهميت دارد كه در تعريف ساختار آمـده اسـت  . فهميد
شود كه در ارتباط متقابل با يكديگر قرار دارند تا   ساختار، به تمام عناصر و اجزايي گفته مي

  ). 352: 1970آبرامز،(»كلّيت آن اثر را پديد آورند
ناپـذيري را كـه     يان با اين روش، قصد داشتند تا اصول و قوانين ثابت و تغييرساختارگرا  

بنـدي نهـايي،     اگر قرار باشد در يك جمـع . اند، پيدا كنند  ساختارها بر اساس آن شكل گرفته
توان گفت كه رويكـرد نقـد سـاختاري از سـه مرحلـه        مراحل نقد ساختاري بيان گردد، مي

بررسي ارتبـاط موجـود    - 2ج اجزاي تشكيل دهندة ساختار اثر استخرا - 1: شود  تشكيل مي
نشان دادن داللتي كه در كلّيـت سـاختار اثـر هسـت و وجـود معنـا را در آن        - 3ميان اجزا 

  ).10: 1382گلدمن،(سازد   پذير مي  امكان
در اين پژوهش سعي بر آن است، روابط معنايي، واژگـاني و نحـوي و بـه طـور كلّـي        

سازند و   را مي» هزارة دوم آهوي كوهي«ساختاري كه كلّيت ساختاري شعر  عناصر زباني و
در القاي پيام مورد نظر شاعر نقش دارند، با توجه به سه قاعـدة تكـرار، انسـجام و روايـت     

  .مورد بررسي و تحليل قرار گيرد
  

  تكرار .3
. سـازي اسـت    برجسته افزايي و  از عوامل ايجاد توازن و در نتيجه قاعده) Repetition( تكرار

فراينـد  «او معتقد بود كـه  . اين مسأله براي نخستين بار از سوي ياكوبسون مطرح شده است
ترين مفهوم خود و اين توازن از طريق تكـرار    افزايي چيزي نيست جز توازن در وسيع  قاعده

جنبه مورد توان از دو   تأثير تكرار را در شعر مي). 150: 1380صفوي،(»آيد  كالمي حاصل مي
كه تكرار، يكي از عوامل مهم موسيقايي شعر است و در هر گونـه    يكي آن: بررسي قرار داد

نظم موسيقايي، خواه در شعر باشد خواه در موسيقي، تكرار نـوعي از تـوازن را بـه وجـود     
كند با هر تكراري كه   كه وقتي شاعر موضوعي را در شعر خود مطرح مي  آورد و ديگر آن  مي
تـرين    تكرار از قـوي «به همين دليل . كند  آورد، قسمت قبلي را در ذهن مخاطب زنده مي  مي

ــيله    ــرين وس ــت و بهت ــأثير اس ــل ت ــا       عوام ــي الق ــه كس ــري را ب ــا فك ــده ي ــه عقي اي ك
  ).99: 1388كدكني،  شفيعي(»كند  مي
اين شاخصه، عامل بسيار مهمـي  . هاي سبكي شعر شفيعي است  تكرار از جمله شاخصه  
هـا بـه سـه      از آنجا كه تـوازن ). 207: 1387عباسي،(انسجام بخشيدن به شعرهاي اوستدر 
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توان انـواع تكرارهـا را در     شود، مي  بندي مي  هاي آوايي، واژگاني و نحوي دسته  گروه توازن
  :هاي آوايي، واژگاني و نحوي بررسي كرد  در سه حوزة توازن» هزارة دوم آهوي كوهي«شعر

  
  ييتوازن آوا 1.3

مجموعه تكرارهايي خواهد بود كه در سـطح  ) Phonic Parallelism(منظور از توازن آوايي«  
توازن آوايي به دو بخش كمي و ). 161: 1380صفوي،(»يابند  تحليل آوايي امكان بررسي مي

  .پذير است  كيفي تقسيم

  توازن آوايي كمي 1.1.3
موسيقي ارتباط مسـتقيم و تنگاتنـگ دارد و   وزن با . توازن آوايي كمي مربوط به وزن است 

وزن و عناصر موسيقايي شعر از . يكي از داليل اصلي توازن در شعر همين عنصر وزن است
هـا    آن. گرايان و ساختارگرايان بـدان تـوجهي خـاص دارنـد      عناصر مهمي است كه صورت

درك و دريافـت  گويند كه وزن از جمله عناصري است كه در رسيدن به  معناي شعر و   مي
توانـد    متن سودمند است، چرا كه به نظر آنان اصوال ميان وزن و محتوا هماهنگي نسبي مـي 

هر شـعري بسـته بـه محتـوا و     «: نويسد  وحيديان كاميار در اين باره مي 2.وجود داشته باشد
به عبارت ديگر، شـاعر از ميـان اوزان شـعر،    . حالت عاطفيش، با وزن خاصي مطابقت دارد

وحيـديان  (»گزينـد   ي را كه با محتوا و حالـت انفعـالي شـعرش هماهنـگ باشـد، برمـي      وزن
  ).61: 1386كاميار،

» لـن   فـاعالتن فعالتـن فعالتـن فـع    «را در وزن » هزارة دوم آهوي كـوهي «شفيعي شعر 
هاي نرم و ماليمي است   اين وزن از جمله وزن. سروده است كه از متفرعات بحر رمل است

. مضاميني چون شكوه، فراق، سوگ، مرثيه، درد و حسرت به كـار رفتـه اسـت   كه بيشتر در 
  :كند  گويد، از اين وزن استفاده مي  براي نمونه خاقاني، جايي كه از مرگ فرزندش سخن مي

  
 گاهي سر خوناب جگر بگشاييد  صبح

  
 ژالة صبحدم از نرگس تر بگشاييد 

 )158: 1388خاقاني،(  
توان ردپاي آن را   ترين مضموني كه در اين شعر مي  ش از اين بيان شد، مهمكه پي  چنان  هم  

جست، مضمون حسرت و تاسف بر گذشتة درخشان ايران است؛ اين حسرت دردمندانه به 
  :براي نمونه در بند زير.  درستي وزن مناسب خود را يافته است
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وش به تـن پوشـيده   جامة سوگ سياو/ هاست  اين چه حزني است كه در همهمة كاشي«
  )19: 1386كدكني،  شفيعي(»ها  ازعمق فراموشي/ ها  اين طنيني كه سرايند خموشي/ است

بدين ترتيب در ساختار ايـن شـعر   . توازن حاصل ميان وزن و محتوا كامال مشهود است
ميان محتوا و وزن هماهنگي مناسبي برقرار اسـت و ايـن ويژگـي از منظـر نقـد سـاختاري       

  .تدرخور توجه اس

  توازن آوايي كيفي 2.1.3
توازن آوايي كيفي ناظر بر تكرار يك واج، چند واج درون يك هجا يا كل هجـا اسـت و از   

شود كه خود سبب ايجاد نوعي   تكرار شدن صامت و مصوت در محور همنشيني حاصل مي
جنبـة  اين توازن عالوه بر كاركرد لفظـي؛ يعنـي تـأثير در    . شود  موسيقي دروني در شعر مي

تواند مـا را بـه     تواند كاركردهاي محتوايي و معنايي نيز داشته باشد و مي  موسيقايي شعر، مي
  3.معناي پنهان متن كه در ذهن شاعر وجود دارد، برساند

» آ«شود، تكرار مصوت بلند   اي كه در اين شعر ديده مي  يكي از تكرارهاي آوايي برجسته  
اي مـوثر در    ر اين شعر استفاده شده است و بـه گونـه  بار در ساختا 145اين مصوت . است

اولـين چيـزي را كـه بـه     » آ«صداي . خدمت تداعي معاني مورد نظر شاعر قرار گرفته است
هماني دارد و اين صدا   رساند، طنين آه و حسرت است كه با محتواي اين شعر اين  گوش مي

معنايي و عاطفي سخن را به ذهن  خيزد، حال و هواي  و آوايي كه از تكرار اين مصوت برمي
تـوان بـه وضـوح صـداي آه و       مي» آ«براي مثال در بند زير با تكرارهاي . رساند  خواننده مي

  :افسوس شاعر را در مسير طوالني تاريخ شنيد
لب / چشم از ديدن و / ماند   تا بدانجا كه فرو مي/ برد اين نقش به ديوار مرا   تا كجا مي«

  )18: 1376كدكني،  شفيعي(»نيز ز گفتار مرا
  :تكرار اين مصوت در بند زير برجستگي خاصي دارد

كنـد از آن سـوي اعصـار      كـه نگـه مـي   / چشم آن آهوي سرگشتة كوهي است هنـوز  «
    )20:همان(»مرا

به عنوان يكي از حـروف قافيـه و نيـز    » آ« شفيعي در اين شعر، حتّي با انتخاب مصوت 
انـداز كـرده     پايان خود را در گوش مخاطـب طنـين    ني و بيآخرين واج رديف، اين آه طوال

  :تر به تصوير درآمده است  اي واضح  در بند زير اين ويژگي به گونه. است
كه به ياد آورد / باد آوردة آن خرمن آتش زده است / بوتة گندم روييده بر آن بام سفال «

  )20:همان(»از فتنة تاتار مرا
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اسـت كـه   » ر« در اين شعر بسيار تكرار شده است، صـامت   هايي كه  يكي ديگر از واج  
بار در ايـن شـعر    118اين واج . انگيزد  فرياد استمرار و رفتن و گذر را در وجود شاعر برمي

اگرچه اين صامت به طور محسوسي در يك سطر يـا بنـد تكـرار نشـده     . تكرار شده است
موجب توازن آوايي اين شعر شـده و  است اما التزام شاعر در استفادة فراوان از اين صامت 

  :در القاي پيام مورد نظر شاعر به مخاطب تاثير زيادي گذاشته است
و بـه رود سـخن   / تا درودي به سمرقند چو قنـد  / برد اين نقش به ديوار مرا  تا كجا مي«

  )19:همان(»كس فرستاد به سرّ اندر عيار مرا/ رودكي آن دم كه سرود 
  :زير نيز زيبايي خاصي به شعر بخشيده است تكرار اين صامت در بند

    )21:همان(»دهد از روزن اسرار مرا  كه گذر مي/ هاش  روي آن پنجره با زينت عرياني«
كـرد،     توان مشاهده  ها را در سطر سطر اين شعر نيز مي  توازن كيفي حاصل از تكرار واج  

» ش«يـا صـداي   » شده است كه در اين كاشي كوچك متراكم«در سطر » ك«تكرار : ازجمله
سـبزي سـرو قـد    «در سطر » س«يا صداي » شعلة آتش كركوي و سرود زرتشت«در سطر 

  ...و » افراشتة كاشمراست
دستة ديگر از توازن آوايي كيفي حاصل تكرار هجاهاست كه اين نوع تكـرار بيشـتر در     

ين تكـرار بسـيار زيـاد    در افعال به كار رفته در اين شعر بسامد ا. دهد  ها روي مي  سطح فعل
مانـد،    برد، مي  مي«ها   در اين فعل. شوند  ها همگي شامل اين تكرار مي  است و بيشتر اين فعل

كه نشانة استمرار اسـت و بـا   » مي«هجاي » ...روم و  دهد، مي  شود، مي  كند، مي  نمايند، مي  مي
 15» مـي «در اين شـعر  . ها تكرار شده است  فضاي معنايي شعر در ارتباط است، در همة آن

» د- «گروه ديگـري از ايـن تكـرار فعلـي در شناسـة      . ها تكرار شده است  بار در سطح فعل
تكرار شده اسـت  » ...برد، آيد و   آورد، مي«هايي چون   بار در فعل 15» مي«باشد كه مانند   مي

يـن هجـا، صـدايي    تكرار ا. رسد  ها نيز فراوان به به گوش مي  گذشته از اين كه از ساير واژه
بـا تأمـل در ايـن شـعر بـه      . خـواني دارد   كوبنده و محكم دارد كه با معناي دروني شعر هـم 

در محور افقي و عمودي ... و » د- «،»مي«،»ر«،»آ«سهولت قابل درك است كه شاعر با تكرار 
در خوانش . شعر نهايت تالش خود را براي هماهنگي ميان صورت و معنا به كار برده است

اي   شعر، در ساية توازن حاصل شده، مخاطب به راحتي با شاعر همراه شده و آن انديشهاين 
  .كند  كه شاعر قصد انتقالش را داشته، دريافت مي
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  توازن واژگاني 2.3
ها هستند و شاعران بزرگ در محور جانشيني   ترين ابزار شاعر براي خلق يك شعر، واژه  مهم

كننـد،    و موسيقايي زيبا و سازگار با متن شعري خود انتخاب مي كالم، واژگاني با بار معنايي
: 1367مهاجر و نبـوي، (»بندي معنا به واسطة عمل واژگان صورت مي گيرد  سازمان«چرا كه 

كند،   ها را بيشتر مي  هايي كه عمق و تاثير واژه  شفيعي به خوبي پي برده كه يكي از شيوه). 35
زيـرا واژه عـالوه بـر معنـايي كـه بـه ذهـن شـنونده         . سـت ها  توجه به آهنگ و موسيقي آن

رساند كه اغلب به رساندن معناي آن هم   رساند، در هنگام خواندن آهنگي را به گوش مي  مي
بدين ترتيب در نظر وي هر كلمه عالوه بر بار معنايي از نظر آهنگ نيز ارزش . كند  كمك مي

شفيعي خـود دربـاره انتخـاب    . شعري اوست هاي زبان  ترين ويژگي  دارد و اين يكي از مهم
هايي كه در ارائة   گمان يك شاعر بزرگ، به مناسبت نيازمندي  بي«: نويسد  واژگان در شعر مي

ي را        ل خويش دارد و بر اثر پشـتوانة فرهنگـي پهنـاور، بايـد واژگـان خاصـعواطف و تخي
ر محـور جانشـيني زبـان، بـه     از ديدگاه او شاعر بايد د). 92: 1387كدكني،  شفيعي(»برگزيند

ترين واژه باشد تا بتواند از آن در محور همنشيني شـعر اسـتفاده     دنبال زيباترين و موسيقايي
او شعر را انتخاب واژگـان  . دهد  اين همان تعريفي است كه ياكوبسون از شعر ارائه مي. كند

رسـلي يـا همنشـيني    از طريق محور استعاري يا جانشيني كالم و انتقال آن بر محور مجاز م
  ).51: 1383اسكولز،(دانست  مي
هايي است كـه از تكـرار واحـد      مربوط به توازن) Lexicon Parallelism(توازن واژگاني  

تواند تكرار يك واژه، يـك گـروه و يـا      اين توازن مي. شود  تر از هجا ساخته مي  زباني بزرگ
امل تكـرار آوايـي كامـل ماننـد     اين نوع توازن هم ش). 207: 1380صفوي،(يك جمله باشد

شود و هم تكرار آوايي نـاقص ماننـد قافيـه، انـواع       مي.. .تكرار جمله، رديف، جناس تام و 
چـه كـه     هاي واژگاني، بـه آن   جا ما از ميان توازن  در اين. گيرد  را در برمي... جناس، سجع و 

  :مكني  دهي به ساخت اين شعر دارند، اشاره مي  نقش كليدي در شكل

  تكرار جمله 1.2.3
هاي واژگاني، مربوط به تكرار جمله است، زيرا   دسته از توازن  پيش از اين اشاره شد كه يك

. آينـد   هايي است كه در يك جمله از پي هـم مـي    تكرار جمله در واقع تكرار مجموعه واژه
 هـا و شـبه    عبـارت «. هاي سبكي شـعر شـفيعي اسـت     تكرار جمالت يكي ديگر از شاخصه

آيد و حادثة   شود كه معموال در آغاز بندها مي  جمالتي در شعر شاعر كدكن، بسيار تكرار مي
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شود و مانع گسستگي ساختار كلّي   ذهني و هستة مركزي شعر از طريق آن تا پايان حفظ مي
ترين تكراري كه در سطح جمله ديده   در اين شعر مهم). 208: 1387عباسي،(»گردد  شعر مي

ايـن سـطر   . است» برد اين نقش به ديوار مرا  تا كجا مي«رار سطر اول شعر؛ يعني شود تك  مي
بار در آغاز شعر، دگربار در ميانـة آن و سـپس در     سه بار در اين شعر تكرار شده است؛ يك

تكرار اين سطر تأثير زيادي در زيبايي ساختار اين شعر داشته است، چرا كـه از يـك   . پايان
نواخت در كليت شعر عرضه گردد و از سوي ديگر   تخيلي يك سوي سبب شده احساس و

. تكرار جنبة آهنگين و موسيقايي شعر را براي القاي مفهوم مورد نظر شاعر آماده كرده باشد
آغاز شعر با اسـتفهام و پرسـش   . نكتة مهم اين است كه اين سطر، ساختاري استفهامي دارد

ونه آغاز كردن شعر با طرح يك سوال، خواننده گ  اين. هاي شعر معاصر است  يكي از ويژگي
دارد تا در فرايند تكميـل شـعر سـهيم      سازد و ذهن او را به تكاپو وامي  را با ابهام مواجه مي

در اين شعر نيز تكرار اين سطر استفهامي، ذهن مخاطب را براي درك انديشة مفهوم . گردد
  .كند  تر مي  مورد نظر شاعر برجسته

كه در رابطه با تكرار در اين شعر بايد به آن اشاره كرد، تكرار بنـد آغـازين   نكتة ديگري   
شعر در پايان آن است كه نشانگر اين است كه هنوز ذهـن شـاعر از حركـت بـاز نايسـتاده      

  :اين شعر با بند.است
لب / چشم از ديدن و / ماند   تا بدانجا كه فرو مي/ برد اين نقش به ديوار مرا   تا كجا مي«
  )18: 1376كدكني،  شفيعي(»ز گفتار مرا نيز

پـذيري خواننـده را بـه      ايـن شـيوة پايـان   . رسـد   شود و با همين بند به پايان مي  آغاز مي
پذيري قطعـي دارنـد بـه      دارد، زيرا شعرهايي كه پايان  بازنگري و بازخواني مكرّر شعر وامي

دهند كه چندان پايدار نيست، در   مخاطب خود، آرامش و آسايشي ناشي از اتمام را انتقال مي
اي دارند، خواننده   كه پايان باز و رهاشده» هزارة دوم آهوي كوهي«حالي كه شعرهايي مانند 

قدمياري و دالئـي  (دارند  يابي به معناي نهايي شعر وامي  را به جدال با ذهن خود براي دست
شة شاعر در اختيـار مخاطبـان   در اين گونه شعرها، در واقع دنبالة اندي). 1289: 1389ميالن،

گونـه      ها نيز به بازخواني و بازسازي شعر بپردازنـد و بـدين    شود تا هر يك از آن  گذاشته مي
  .كند  پاياني تصويرها را، بيان مي  وسعت زمان و مكان و بي

  قافيه و رديف 2.2.3
در . رديـف اسـت  شود قافيـه و    يكي ديگر از عواملي كه موجب توازن واژگاني در كالم مي

شعر فارسي قافيه و رديف نقش اساسي در موسيقي كناري شعر بر عهده دارند، مخصوصـا  
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در شعر معاصر كه موسيقي شعر بر دوش كلمات محـدودي گذاشـته شـده اسـت، تكـرار      
كند كه تأثير شعر را دو چندان   نوازي ايجاد مي  كلماتي مشابه در پايان هر بند، موسيقي گوش

هايي جامع بـه اهميـت قافيـه و      در بحث» موسيقي شعر«عي، خود نيز در كتاب شفي. كند  مي
ترين نقش آن   شمارد و مهم  او پانزده نقش براي قافيه برمي. پردازد  رديف در ساختار شعر مي

در مورد رديف نيز معتقد است، ). 62: 1388كدكني،  شفيعي(داند  اش مي  را در تأثير موسيقايي
هـاي شـاعر نيـز نقـش پررنگـي        موسيقايي، از نظر معاني و كمك به تـداعي عالوه بر تأثير 

اي هستند كه از رهگـذر    از نظر او، قافيه و رديف جزيي از مجموعه). 141- 138:همان(دارد
  .شوند  ها در زبان مي  ها و تشخّص واژه  نظام موسيقايي سبب رستاخيز كلمه

: كلماتي چـون . ر در سطح شعر آمده استبا 18، قافيه »هزارة دوم آهوي كوهي«در شعر  
ها در كليت شعر بـه خـوبي     اين واژه... ديدار، گفتار، فرخار، رخسار، تكرار، عيار، پديدار و 

گنجانده شده و هر دو رسالت خود را به زيبايي انجام داده است؛ يعنـي هـم در القـاي بـار     
. كلّ اين شعر حاكم كرده است معنايي شعر نقش داشته و هم محيط موسيقايي و آهنگيني بر

بر است؛ كه خواننده پـس از    شود، هجايي كوبنده و نفس  كه قافيه به آن ختم مي» ار«هجاي 
، با كشش و »مرا«شود، رديف؛ يعني   اداي آن به ناچار مكث خواهد كرد، مكثي كه سبب مي

انـدوه و دل  امتداد بيشتري خوانده شود و اين مكـث و كشـش بعـد از آن خواننـده را بـه      
  :اين ويژگي در بند زير به وضوح قابل مشاهده است. رساند  گرفتگي نهفته در اين شعر مي

كنـد جلـوه از ايـن      مـي / ها   كز دل شط روان شن/ شاخ نيلوفر مرو است گه زادن مهر «
  )19: 1376كدكني،  شفيعي(»گونه به ديدار مرا

يد كه مبتني بـر تكـرار آوايـي كامـل     آ  رديف نيز از شگردهاي توازن شعر به حساب مي  
گيرد، در تمام بندها به شـكل يكسـان     اي كه به عنوان رديف قرار مي  جا كه واژه  از آن. است

كه در ايـن شـعر بـه    » مرا«. تواند بيش از قافيه مورد توجه باشد  شود، توازن آن مي  تكرار مي
كه مطابق قاعـدة  » مرا«العاده   كاركرد فوق. بار تكرار شده است 18عنوان رديف به كار رفته، 

ساختاري شعر در پايان هر بند آمده، در ذهن مخاطب اثري از همراهي و هماهنگي با شاعر 
از . دست در كلّ شعر عرضه گـردد   شود كه احساسي يك  گذارد و نتيجه اين مي  به جاي مي

هاي القايي قافيـه و    هاي عمدة شعر شفيعي همين آگاهي او به ارزش و توانايي  جمله ويژگي
گيـرد، قـدرت القـايي      هايي كه بدين منظور به كار مـي   از اين رو واژه. رديف در شعر است

  .نظيري دارند  بي
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وازني قافيه و رديف در اين شعر بايد به آن توجه داشت، نكتة مهمي كه در بحث نقش ت  
كـه بـه عنـوان    » ر«و » ا«هـاي    هاست؛ به اين معني كه واج  هاي به كار رفته در آن  تعادل واج

ايـن  . تكـرار شـده اسـت   » را«حروف قافيه است به صورت معكوس در رديف به صورت 
عر در انتخاب واژگان است تا بتوانـد  هاي دو واژه نشانگر دقّت شا  همگوني و تشابه در واج

هـاي خيـزان و افتـان و قـدرت       اين صـوت . حس مورد نظر خود را به مخاطب انتقال دهد
نكتة ديگر .  چرخشي اين هجاهاي معكوس، گويي طنين صدايي است در تونل تاريخ ايران

است كه در اين شعر هايي   از واج –تر بيان شد   كه پيش  چنان - » ر«و » ا«كه، اين دو واج   اين
هـاي مـورد     دهـد كـه واج    بسيار تكرار شده و بيشترين بسامد را داشته است و اين نشان مي

هايي است كه در سـطرهاي    سويي و هماهنگي كامل با واج  استفاده در قافيه و رديف در هم
هنگي نـوايي و همـا    بدين ترتيب شفيعي با اين تكرارها در شعر، هم. شعر به كار رفته است

  .كاملي را ميان عناصر و اجزاي شعر خود برقرار ساخته است
  
  توازن نحوي 3.3

نـام    در كنار دو توازن ديگر؛ يعني توازن آوايي و واژگاني، توازن ديگري مطرح است كه بـه 
. شناسـي مـورد بحـث بـوده اسـت       در كتب زبان) Grammatical Parallelism(توازن نحوي

. شـود   هاي نحوي در داخل يك سطر يا يك بيت حاصل مـي   ختتوازن نحوي از تكرار سا
سـازي نقشـي     سازي نقشي و جانشين  اين توازن در شعر به صورت تكرار ساخت، همنشين

تـرين    ، مهـم »هزارة دوم آهوي كـوهي «در شعر ). 223- 221: 1380صفوي،(آيد  به وجود مي
ـ    «. توازن نحوي، تكرار ساخت اسـت  شناسـي از معـاني     اناگرچـه اصـطالح سـاخت در زب

جا صرفا در معني آرايـش عناصـر دسـتوري سـازندة       متعددي برخوردار است، ولي در اين
در اين شعر آخرين سطر هـر  ). 221:همان(» جمله در مرتبة واژگاني به كار برده شده است

  :بند داراي ساختار نحوي كامال مشابه است
 ب  الف

  ي تاتار مرا  به ياد آورد از فتنهكه- برد جانب فرغانه و فرخار مرا  مي -
  كند از آن سوي اعصار مرا  كه نگه مي- نمايد در اين آينه رخسار مرا  مي -
  دهد از روزن اسرار مرا  كه گذر مي- كند جلوه از اين گونه به ديدار مرا  مي -
  شود در نظر اين لحظه پديدار مرا  مي -
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بنگريم در ابتدا همساني چند جمله، توجه  اگر به ساختار دستوري اين جمالت آهنگين  
آنچه در اينجـا  . نمايد؛ جمالت همساني كه داراي ساختار كامال مشابه هستند  ما را جلب مي

در آهنگين نمودن و موسيقايي كردن جمالت نقش داشته است عالوه بر واژگـان، سـاختار   
شيوه يكپارچگي شـعر  شفيعي با اين . هاي همسان از نظر محور دستوري است  واحد جمله

ايـن  . خود را در محور عمودي غني ساخته و ساختار يكدستي به شعر خود بخشيده اسـت 
كننـد و ماننـد چـارچوبي، سـاختار شـعر را نگـه         تكرارها نقش اسكلت شعري را ايفـا مـي  

نكتة مهمي كه در بحث توازن نحوي در اين شعر بايـد بـه   ). 34: 1383نيكوبخت،(دارند  مي
هاي آوايي و واژگـاني اسـت؛ يعنـي در ايـن       سويي توازن نحوي با توازن  رد، همآن اشاره ك

بينيم و ايـن ويژگـي جنبـة      سطور ما توازن هاي نحوي، آوايي و واژگاني را در كنار هم مي
 Jean(چنـان كـه ژان كـوهن     هـم . زباني و معنايي شعر را به حد اعالي خود رسانده اسـت 

Cohen (روند و   نوايي عناصر سازندة شعر به شمار مي  هماهنگي و هم وزني،  هم«: گفته است
  ).138: 1368نقل از غياثي،(»نوايي كلّي استوار است  هدف كلّ دستگاه شعر بر ايجاد هم

  
  انسجام .4

اي از جمالت است كه بر مبناي قوانين و اصول خاصي به هم پيوسـته    هر اثر ادبي مجموعه  
عواملي كه ميان اين جمالت ارتبـاط برقـرار   . است  پديد آورده و كليتي منسجم و يكپارچه 

 Textual(آورند، عناصر انسـجام مـتن    كنند و ساختاري واحد و هماهنگ را به وجود مي  مي

Cohesion (پس منظور از انسجام متن، مجموعه روابطـي اسـت كـه ميـان     . شوند  ناميده مي
وندها متن را از جمالتي گسيخته كه تصادفي اين روابط و پي. اجزاي سازندة متن وجود دارد

ــه  ــرار گرفت ــار هــم ق ــديل     در كن ــي يكپارچــه و منســجم تب ــه كليت ــايز و آن را ب ــد، متم ان
  ). 110: 1374ساعدي،  پور  لطفي(كنند  مي
هاليدي و حسن . ها و انسجام متن نقش دارند  عناصر فراواني در ايجاد ارتباط ميان جمله  

جـا بـا     در ايـن . كننـد   دستة عناصر دستوري، لغوي و پيوندي تقسيم مياين عناصر را به سه 
بندي آن دو، به بررسي اين عناصـر در سـاختار شـعر مـورد نظـر، مبـادرت         توجه به تقسيم

  :شود  مي
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  انسجام دستوري 1.4
، وجود ارتباط نحوي و دستوري ميان )Grammatical Cohesion(منظور از انسجام دستوري

اين انسجام به سه شيوة ارجاع، جانشين و حذف اتفاق . هاي يك متن است  ملهواژگان و ج
. چه كاربرد آن مشهودتر است، اسـتفاده از ارجـاع اسـت     در اين شعر آن). 31:همان(افتد  مي

منظور از ارجاع، به كار بردن انواع مختلف عناصر ضميري در متن است كه بـين جمـالت   
در سطرهاي زيـر  ). 101: 1388دهقاني،(بخشد  ه آن انسجام ميكند و ب  متن ارتباط برقرار مي

  :نقش ارجاع در انسجام شعر كامال آشكار است» هزارة دوم آهوي كوهي«از شعر 
  ...ماند  تا بدانجا كه فرو مي/ برد اين نقش به ديوار مرا   مي كجاتا  - 
  ...اي   نام كس از سلسله/  آنكه بر / وان كتيبه  - 
  ... اش  در آن حاشيه/ ي واژونه گرچه بس ناژو - 
  ...آندر فضايي كه مكان گمشده از وسعت  - 
  ...ي كوهي است هنوز  آهوي سرگشته آنچشم  - 
بايد به عناصري قبل يا بعد از آن ضماير مراجعه » اش«و » آن«، »كجا«براي درك ضماير   
باشد كـه در    ن مياين ارجاعات به نظر هاليدي و حسن يكي از داليل اصلي انسجام مت. كرد

شناسـيك    تر كرده و حتي جنبة زيبايي  اين شعر نيز پيوند واژگان و سطرهاي شعر را منسجم
در آغاز شعر كه فضـايي ايجـاد كـرده كـه شـاعر از      » كجا«بخشيده است، مخصوصا ضمير 

  .كند  طريق آن مخاطب خود را با خود همراه مي
ر قبلي به منظور ايجـاد انسـجام حـذف    اما حذف؛ يعني عنصري در متن به قرينة عناص 
  :توان ديد  در اين سطر از شعر، اين نوع ارتباط را مي). 113: 1374ساعدي،  لطفي پور(شود
و بـه رود سـخن   / تا درودي به سمرقند چو قند / برد اين نقش به ديوار مرا   تا كجا مي«

  )19: 1376كدكني،  شفيعي(»رودكي آن دم كه سرود
كند و   در سطرهاي دوم و سوم جمالت اين بند را به هم متّصل مي» برد  مي«حذف فعل 

  .شود  سبب انسجام سطرهاي شعر مي
  
  انسجام لغوي 2.4

هـاي انتخـاب     هاي واژگاني متن كه شامل گونـه   به رابطه) Lexical Cohesion(انسجام لغوي  
تكـرار يـا    - الـف : شود  انسجام لغوي به دو نوع تقسيم مي. نامحدود است، مربوط مي شود
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هـاي بعـد از آن تكـرار      ، كه در آن، عناصري از يـك جملـه در جملـه   )Reiteration(بازآيي
، كه منظور از آن در كنار هـم آمـدن عناصـر    )Collocation(آيي  همايش يا هم - ب. شود  مي

هاي   لغوي معين در چارچوب موضوع يك متن است كه منجر به پيدايش ارتباط بين جمله
ي معنـايي    آيي در واقع به حـوزه   هم). 113- 114: 1374ساعدي،  لطفي پور(مي شودآن متن 

از آنجـا  . وابسته است در حالي كه تكرار بيشتر در ارتباط با توازن و موسيقي يك متن است
  :پردازيم  آيي مي  كه حوزة تكرار در اين شعر پيش از اين بيان شد، در اين بخش به هم

هـاي    تر كردن و انسجام بين سـطرهاي شـعر و رابطـه     راي محكمدر اين شعر، شفيعي ب  
شـفيعي در  .بندها در ساختار كلّي شعر خود، از اين شيوه هم به نحو شاياني بهره برده است

آيي يا تناسب استفاده كرده است؛ يك بار در محور افقي شعر و در   جا به دو گونه از هم  اين
: بنـد سـه  / الجورد، افـق، صـبح  : بند دو/ ، لب، گفتارچشم، ديدن: بند يك: هر يك از بندها

درود، سـخن،  : بند پـنج / حزن، همهمه، جامه، سوگ: بند چهار/ شعله، آتش، خاكستر، گرد
/ سبزي، سـرو، قدافراشـته  : بند هفت/ ها  شاخ، نيلوفر، مهر، شطّ، شن: بند شش/ سرود، رود
نقـش،  : بنـد ده / زده  خـرمن، آتـش   بوته، گندم، روييده،: بند نه/ چشم، آهو، نگه: بند هشت

كيميـا،  : بنـد دوازده / كتيبه، نام، سلسـله : بند يازده/ اسليمي، طاق، آجر، صيقلي، سردر، ايوان
فضـا، مكـان، وسـعت،    : بند چهـارده / كاشي، مزگت، ناژو: بند سيزده/ دستان، شكوه، زينت

سراسر شعر حفظ شده آيي و تناسب واژگان در   شود كه رعايت هم  مالحظه مي/ قرون، زمان
گونـة دوم  . و اين گونه ارتباط معنايي بين كلمات در يك بند باعث انسجام شعر شده است

شاعر با اسـتفاده از اسـامي   . آيي  و تناسب در محور عمودي اين شعر مشهود است  اين هم
 حلّـاج، «هـا    و نيز اسـامي شخصـيت  » نشابور، هري، فرغانه، سمرقند، مرو، كاشمر«ها   مكان

وحدت موضوعي شعر خود را در محور عمـودي  » ماني، سياوش، رودكي، مزدك، جبرئيل
دسـت در سـاختار     نواخت و يـك   اي يك  تقويت كرده و آن تخيل و عاطفة خود را به گونه

  .شعر انسجام بخشيده است
  
  انسجام پيوندي 3.4

 يـك جملـه   در ميان همة جمالت متن نـوعي رابطـة معنـايي و منطقـي وجـود دارد، مـثال      
كند، جملة بعد نتيجه يا شرطي براي آن ارائه و يا مطلبي بر آن اضافه   موضوعي را مطرح مي

اگر چنين ارتباطي ميان . كند  كند و چه بسا مثالي يا نكتة مقابلي براي آن مطلب عرضه مي  مي
نـي كـه   يا گفتار بيمـاران روا    شباهت به هذيان  جمالت يك متن وجود نداشته باشد متن بي
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هاليـدي و حسـن چنـين    ). 114: 1374سـاعدي،   پور  لطفي(تعادل فكري ندارند، نخواهد بود
ارتبــاط اضــافي، ســببي، تقــابلي و : بنــدي كردنــد  روابطــي را تحــت چهــار عنــوان تقســيم

آن چه كاربرد » هزارة دوم آهوي كوهي«در شعر ). 283- 282: 1976هاليدي و حسن،(زماني
هـاي ديگـر را نيـز      البته ردپـاي ارتبـاط  . اده از ارتباط اضافي استتر است، استف  آن برجسته

اي در رابطـه بـا     منظور از ارتباط اضـافي ايـن اسـت كـه جملـه     . توان در اين شعر يافت  مي
محتواي جملة قبلي در متن مطلبي را اضافه كند كه خود به سه دستة توضـيحي، تمثيلـي و   

تـا  «در اين شعر، دو سطري كه بـا  ). 114: 1374ساعدي،  پور  لطفي(شود  اي تقسيم مي  مقايسه
شوند، در واقع سطرهايي كه بعد از اين دو سطر   آغاز مي» برد اين نقش به ديوار مرا  كجا مي
كنندة توضيحي در باب تصـويرهايي اسـت كـه از      شوند حالت اضافي دارند و بيان  واقع مي

  :طر زير اين نوع ارتباط آشكارتر استيا در س. ديدن كاشي در ذهن شاعر نقش بسته است
از سلسـلة  / دهـد    خبر مي/ نيست پيدا و / اي   نام كس از سلسله/ كه بر آن / وان كتيبه «

  )20: 1375كدكني،  شفيعي(»كار مرا
در . تـر يافـت    اي ملموس  توان به گونه  البته جنبة تمثيلي روابط اضافي را در اين شعر مي

شود سپس مواردي مشابه در ارتباط با آن مطلـب    كته يا مطلبي بيان ميارتباط تمثيلي، ابتدا ن
شـود و    گيرد و با استفاده از اين شگرد مطلـب اول گسـترش داده مـي     مورد بررسي قرار مي

او با ديـدن رنـگ   . جا نيز قصد شفيعي همين است  در اين. كند  تري پيدا مي  صورت ملموس
. دهندة پرواز خيال شاعر اسـت   آورد كه نشان  هايي مي  ها در حقيقت تمثيل  الجوردين كاشي

بندد، آسمان نشـابور و هـري اسـت،      ها در ذهن او نقش مي  اولين تمثيلي كه از ديدن كاشي
همان طور كه ديده ... . سپس دو شهر كهنسال فرغانه و فرخار، سپس يادآور حلّاج و ماني و

توضيحي و تمثيلي، در محور طـولي شـعر خـود     هاي  شود، شاعر با استفاده از اين جمله  مي
ترديد ارتباط اضافي عالوه بر نقش مهمـي كـه در انسـجام      بي. كند  انسجام پيوندي ايجاد مي

شناختي و شاعرانه بودن ايـن شـعر داشـته      اين شعر داشته، نقش اساسي هم در جنبة زيبايي
  .است
  

  روايت .5
. ي ذهـن انسـاني    بان يعني دنياي روايت شدهروايت؛ يعني خلقت مجدد انسان در زبان و ز

كند و   گيرد، زبان انديشة خود را در واژگان خلق مي  گاه كه آدمي از دوران كودكي ياد مي  آن«
هـاي    كند و به اين ترتيب است كه روايت  نوعانش حضور خود را آشكار اعالم مي  براي هم
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هاي اوليه به كمك روايت سعي   انسان«). 557: 1389حدادي،(»شوند  خرد و كالن آفريده مي
هاي خـود را بـه نسـل      در فراگيري جهان پيرامون خود داشتند و قصد داشتند با آن، آموخته

هاي عمدة شعر معاصر جنبة روايي   يكي از ويژگي). 24: 1380آسابرگر،(»بعدي منتقل سازند
البته روايتي كه . باشندبودن آن است كه سبب شده تا اين شعرها داراي ساختارهايي منسجم 

چـه    شود، متفاوت است؛ چرا كه آن  در شعر مدنظر است با آن روايتي كه در رمان مطرح مي
. دهد تصوير اسـت ولـي در داسـتان تـوالي حـوادث اسـت        روايت را در شعر گسترش مي

 روايت عمدتا يا درصدد انتقال تصويري از يك بافت اسـت «: نويسد  اسكولز در اين باره مي
اصوال هدف اصلي شـاعر  ). 135: 1383اسكولز،(»يا درصدد برانگيختن واكنشي در مخاطب

معاصر از روايت، تصوير كردن است؛ به عبارت ديگر تصويري بودن بسياري از شعرها بـه  
در جايي «. هاست  ساز اصلي در روايي شدن آن  خصوص اشعار نيمايي، يكي از عوامل زمينه

ها، فضـاي كلّـي شـعر را در      و به هم پيوستگي آشكار و پنهان آنكه كثرت و تعدد تصاوير 
شـوند، مخاطـب خـود را      اي پيوسته و متوالي عرضه مي  برد يا تصاوير به گونه  خود فرو مي

اگرچه بسياري از ايـن شـعرهاي روايي،بافـت كامـل     . بيند  پردازي مي  مواجه با نوعي داستان
گري را داسـتان كامـل     ي تساهل و تسامح اين گونه روايتتوان با نوع  داستاني ندارند اما مي

  ).17: 1381شيري،(»تلقّي كرد
هـاي او بيشـتر در قالـب      روايت در شعر شفيعي همين ويژگـي را دارد؛ يعنـي روايـت     

شود   ايم كه با يك گره آغاز مي  هاست و نه مانند آن روايتي كه مثال در داستان مواجه  توصيف
روايت در شعر «: نويسد  فتوحي در اين باره مي. گشايي بيانجامد  ايي به گرهو با طي كاركرده
هاي شعري پنهان است؛ اما همين عنصر روايي به شـعر    الي تصاوير و گزاره  شفيعي در البه

اين همان چيزي است كـه  ). 203: 1387فتوحي،(»ساختي منسجم و كلّيتي واحد مي بخشد
ادبيات ما بايد از هر حيث عوض شود، موضـوع تـازه   «: كرد  نيما بسيار بر روي آن تاكيد مي

عمـده  ... كافي نيست و نه اين كافي است كه مضمون را بسط داده و به طرز تازه بيان كنـيم 
هاست، به   روايي كه در دنياي باشعور آدم- اين است كه طرز كار عوض شود و مدل وصفي

، »هزارة دوم آهوي كوهي«دي كه در شعر ، رويكر)608: 1351پور،  نقل از آرين(»شعر بدهيم
اين شعر از چند پارة روايي تشكيل شده . روايي است - كنيم، همين مدل وصفي  مشاهده مي

  :است
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  :وصف نقش كاشي - 1
ايـن چـه حزنـي اسـت كـه در همهمـة       ... // برد ايـن نقـش بـه ديـوار مـرا        تا كجا مي

  )22-  18: 1375كدكني،  شفيعي. (..عجبا كز گذر كاشي اين مزگت پير...// هاست   كاشي
  :وصف شهرها - 2

تـا  ...// برد جانب فرغانـه و فرخـار مـرا      مي...// الجورد افق صبح نشابور و هري است 
  )22-  18: همان...(درودي به سمرقند چو قند 

  :اي  هاي تاريخي و اسطوره  وصف شخصيت - 3
پوريـاي  ...// سرود زرتشت شعلة آتش كركوي و ...// گرد خاكستر حلّاج و دعاي ماني 

و بـه رود  ...// سـت    جامة سوگ سياوش به تـن پوشـيده  ...// ولي آن شاعر رزم و خوارزم 
گـويي از شـهپر   ...// پيكر مزدك و آن باغ نگونسار مـرا  ...// سخن رودكي آن دم كه سرود 

  )22-  18: همان... (ست به منقار مرا  يا كه سيمرغ گرفته...// ام   جبرئيل درآويخته
  :وصف مناظر طبيعي و نمادين - 4

چشم آن ...// سبزي سرو قدافراشتة كاشمرست ...// شاخ نيلوفر مرو است گه زادن مهر 
  )22-  18: همان... (زده است  بادآوردة آن خرمن آتش...// ست هنوز   آهوي سرگشتة كوهي

. انـد   يي را خلق كردهاند و شكل زيبا  اين بندها با روابطي منسجم در كنار هم قرار گرفته  
انـد، در    ها پشت سرهم رديـف شـده    رفت  دارند؛ يعني پي 4اي  بيشتر اين بندها حالت زنجيره

نتيجه اين حالت سبب تقويت استحكام ساختار شعر و پيوند منسجم عناصـر شـعري شـده    
ط از سوي ديگر اين شيوه عالوه بر پيوند دادن بندها، به بحث معنايي شعر هم مربـو . است
دهنـدة    كه هر يك از بندها، نشان  اين. شود و در القا و تاثيرگذاري آن نقش مضاعفي دارد  مي

اي از فرايند يك انديشه است؛ انديشة عظمت تمدن ايراني، كه با روابطي منسجم در   مرحله
ر ترين همنشيني خود را يافته و د  اند، به طوري كه در ذهن شاعر مناسب  كنار هم قرار گرفته

ي شعر جاري شده است و با پيوستن در محور ارتباطي عمودي شعر، بندهاي   سطور آراسته
نهايي شعر از مجموع اين بندها شكل كامـل  » ساخت«شعر را تشكيل داده است و سرانجام 
  .و صورت ساختمند خود را يافته است

  
  نقد و نظر .6

هـزارة دوم آهـوي   «آنچـه در شـعر  اي كه در پايان قابل يادآوري است، اين اسـت كـه     نكته
تر با صناعت آراسته اسـت؛ يعنـي     اي از شعر و نظم است كه بيش  اتّفاق افتاده، آميزه» كوهي
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. تر از جوهريت شعر گسسته و به دنياي فرم و ظاهر پيوسته اسـت   شفيعي در اين شعر بيش
لب اينگونه آثـار  اغ«: نويسد  اخوان ثالث در شرحي در مورد برخي اشعار كالسيك ايران مي

هاي   تواند جالب توجه باشد و از حيث گنجينة لغت و توانايي  فقط از لحاظ تاريخ افكار مي
و ايـن  ). 52: 1376ثالـث،   اخـوان (»زبان و نظاير اين اعتبارات نه شعر محض و مطلـق شـعر  

عـال، رضـا براهنـي، محمـود       ايرادي است كه بسياري از منتقدان از جمله اسـماعيل نـوري  
اند و او را بيشتر به عنوان ناظم مطرح   نسبت به شفيعي داشته... معتقدي، خسرو گلسرخي و 

هـاي شـعري و     بنـديي كـه از جريـان     عال در دسـته   براي نمونه، نوري. اند تا يك شاعر  كرده
 پردازان هنر اصلي شاعر را در  اي از شاعران و نظريه  دسته«: نويسد  كند، مي  شاعران معاصر مي

سازي، يـافتن بحـور تـازه عروضـي و       آوري، سخنوري، بازي با كلمات، قافيه و رديف  زبان
او، نيمـا و اخـوان ثالـث را    ). 35: 1373عـال،   نـوري (»انـد   احيانا در اختالط اين بحور دانسته

نمايندة اين دسته دانسته است و شفيعي را نيز از جملة اين دسته كه شـعر را تـا حـد كـالم     
: گلسـرخي نيـز در ايـن بـاره عقيـده دارد     . كنـد   قفّي تنزّل داده است، معرفي ميموزون و م

هـا    ورزد و اين سرشـاري از سـنّت    هاي شعري عشق مي  شفيعي شاعري است كه به سنّت«
ماية او در پرداخت شعر، مشتي كلمات تغزّلي شعر كالسيك باشد و او   باعث شده كه دست

گـاهي پديـد     از شعر گذشته دارد ياري كند و براي او تكيـه  گيري  را در انعطافي كه در بهره
براي ). 282: 1379نقل از بشردوست،(»گاه تا حدي موجب استقالل او شود  آورد كه آن تكيه

مثال در همين شعر، بيش از آنكه ما با شعر نويي مواجه باشيم، با همان شعر سـنّتي روبـرو   
شده و قافيه و رديف سر جايش آمده است، وزن  ها نو  هستيم، فقط طرز قرار گرفتن مصراع

اش با ستايش از ساختار و فـرم    محمود فتوحي در مقاله... . شعر به طور كامل حفظ شده و 
توان در اينجـا از    مي«: ساخت معاصران پرداخته و نوشته است  شعر شفيعي به انتقاد شعر بي

اي گريختـه و محصـول     چنگ هر ايده العنان آنان را از  شاعراني سخن گفت كه تخيل مطلق
اما آيا اگر ). 239: 1387فتوحي،(»...اي از خيال رنگين  عمل هنر ايشان چيزي نيست جز توده
اند، شفيعي در صورت و   توجهي به زبان افراط كرده  شاعران ديگر در تخيل و احساس و بي

اعر كدكن، در ايـن شـعر و   رسد بيشتر هم و غم ش  به نظر مي. شكل شعر افراط نكرده است
بسياري از اشعار ديگرش توجه به وزن و قافيه و رديف و ديگر عناصر شعر سنّتي اسـت و  
او بيش از آنكه بخواهد خود را از قيد و بند شعر سنّتي آزاد كند، اسير اين قيد و بندها شده 

افتـه  درست است كه شاعر در اين شعر به زباني مستحكم و بافتي منسـجم دسـت ي  . است
است، اما اين زبان و ساخت مستحكم او را بيش از هر چيز به فـرم كشـانده و از گـوهر و    

توجهي به گوهر شعر و پرداختن صرف به آهنگـين    همين بي. ذات شعر نو دور كرده است
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بودن زبان شعر، به عنوان وجه اصلي تشخيص آن از غير شعر، موجب آن شـده اسـت كـه    
گروهي از منتقدان قرار گيرد تا آنجا كـه او را در جرگـة شـاعران     اشعار شفيعي مورد انتقاد

  . اند  مدرن ايران نديده
  

  گيري  نتيجه. 7
از شـعرهاي  » هـزارة دوم آهـوي كـوهي   «جداي از داوري ارزشي در اشعار شـفيعي، شـعر   

شاعر در اين . فرهنگي شاعر سروده شده است –شفيعي است كه در زمينة حسرت تاريخي 
ه فراوان به ساختار و فرم شعر، انسجام صوري مناسبي بـه شـعر بخشـيده و بـا     شعر با توج

استفاده از روابط ساختاري چون تكرار، انسجام و روايت شعري را پديد آورده است كه هم 
ها در جايگاه همنشيني و جانشيني و رابطة ميان   از نظر حسن انتخاب واژگان و مناسبات آن

اصه در محور عمودي شعر و هم به اعتبار موسيقي كالم و تـاثير  ها در سطرها و بندها خ  آن
شـاعر بـا كمـك    . ترين شعرهاي اوست  مضاعف در القاي حالت شاعر به مخاطب از موفّق

ها، زبان شعري خود را از زبان عادي و هنجار متمايز ساخته و   گرفتن از اين اصول و روش
موسـيقي كـالم در   . زدايي دست زده است  شناييبا استفاده از اين تمهيدات زيباشناختي، به آ

گيري از عنصـر انسـجام چنـان      گيري از عنصر تكرار و وحدت معنا با بهره  اين شعر با بهره
دسـتي محتـوا و     استوار در شعر بيان شده است كه گويي جنبة آهنگيني فرم در خدمت يك

رسا همراه شده اسـت كـه در    بيان روايي شعر نيز با تصاويري بكر و. معنا قرار گرفته است
هـزارة دوم  «راز مقبوليت شـعر  . بيان انديشة شاعر كمك شاياني به ساختار شعر كرده است

البته . در استفادة بجا و مناسب از همين روابط ساختاري در كليت شعر است» آهوي كوهي
عايـت اصـول   تر به شعر سنّتي تكيه دارد و تمام هم و غم شاعر نيز بـه ر   ساختاري كه بيش

  .است... ساختاري شعر كالسيك؛ يعني وزن و موسيقي و قافيه و 
  
  ها  نوشت  پي

هزارة اول شعر فارسي بـا بيتـي از ابـوحفص سـغدي آغـاز      : نويسد  پورنامداريان در اين باره مي. 1
گـوي    زيسته است و بعضي محققّان او را اولين شاعر پارسي  هجري مي 300شود كه در سال   مي
او نـدارد  / آهوي كوهي در دشت چگونـه دوذا  : دانند  شمارند و اين بيت را منسوب به او مي  مي

اي است از استمرار شعر فارسي كه   بنابراين هزارة دوم آهوي كوهي كنايه/ يار چگونه بوذا   يار، بي
  .139- 138: 1387عباسي،: نك. ي آن است  گذراند و ادامه  ي دوم خود را مي  اكنون هزاره
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كنيم كه اين همـاهنگي    توان كامل پذيرفت؛ زيرا در اشعار زيادي مشاهده مي  البته اين نظر را نمي. 2
هـاي شـاد و     ميان وزن و محتوا وجود ندارد و گاهي شاعران براي بيان مضامين سوزناك از وزن

 :نـك . كردنـد   هـاي سـنگين اسـتفاده مـي      گاهي برعكس؛ يعني براي بيان مضـامين شـاد از وزن  
  .62: 1386كاميار،  وحيديان

صـدايي تقسـيم     حروفي و هـم   شود كه به دو نوع هم  گفته مي» آرايي  واج«در بديع به توازن كيفي . 3
اسـم  » آوا معنـايي «راستگو در كتاب بديع خـود از هنـري بنـام    . 73: 1368شميسا،: نك. شود  مي
خيزد با حال و   ها برمي  آوايي از تكرار واجشود كه   نويسد كه اين هنر زماني ايجاد مي  برد و مي  مي

پـيش از او شـفيعي و شميسـا نيـز     . 177: 1382راسـتگو، : نك. هوا معنايي سخن هماهنگ باشد
محمـدي  . 73: 1368و شميسـا،  101: 1388كدكني،  شفيعي:نك. هايي به اين موضوع كردند  اشاره

آرايي با معنـايي آن پرداختـه     موسيقايي واجبه ارتباط ميان كاربرد » حروفي  دايرة هم«نيز در مقالة 
  ).22- 9: 1389محمدي،(است 

ها به سه حالت بـا    رفت  از نظر او پي. هاست  رفت  تودوروف اعتقاد دارد هر متن چيدماني از پي. 4
هاي يك   رفتي به صورت كامل در يكي از گزاره  پي: گيري  درونه- الف: شوند  يكديگر تركيب مي

: تنيدگي  درهم- ج. شوند  ها پشت سرهم رديف مي  رفت  پي: سازي  زنجيره- ب. گيردرفت قرار   پي
: 1379: نـك . رفت مختلف به تناوب يا به همراه يكـديگر و ميـان هـم بياينـد      هاي دو پي  گزاره

86 -89. 
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