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  چكيده
رغم  علي. صنايع بديعي از ديرباز مورد توجه شاعران و نويسندگان بسياري بوده است

هاي آشكاري كه شعر نو در عرصة وزن و قافيه و نيز عاطفه و مضـامين آن بـا    تفاوت
گذشته دارد، و با وجود اظهارات صريح نيما مبني بر ناكارآمدي دانش بديع، حضـور  

بررسي بديع در اشعار چهار تـن  . توان ناديده گرفت  هاي ادبي را در شعر نو نمي آرايه
دهد كه فنون بديعي  ، اخوان ثالث و شاملو ـ نشان مياز شاعران معاصر ـ نيما، سپهري

صورت طبيعي و براسـاس انـواع    در شعر نو، جنبة تصنعي خود را از دست داده و به
خورد، آن  چشم مي آنچه در اين زمينه در شعر ايشان بيشتر به. تداعي ظهور يافته است

يجاد انسجام نيز نقش دسته از فنون لفظي بديع است كه عالوه بر ايجاد موسيقي، در ا
. فنون معنوي بديع، در شـعر نـو چنـدان ظهـور و بـروزي نـدارد      . كند مؤثري ايفا مي

در ايـن  . شود، اغلب بر تضـاد و تناسـب اسـتوارند    مي  مواردي كه در اين بخش ديده
هـايي از   هاي شعر نو و شعر كالسيك، فنون بديعي در نمونه مقاله، ضمن بيان تفاوت

  .ور بررسي و با يكديگر مقايسه شده استاشعار شاعران مذك
  .صنايع بديعي، شعر نو، نيما، سپهري، اخوان، شاملو :ها كليدواژه

 مقدمه
جهت تأثير بيشتر است كه  ترين ويژگي كالم بليغ، مطابقت آن با مقتضاي حال مخاطب به مهم

لـم معـاني و   بخشي از اين ابزارها در سنت مطالعـات بالغـي مـا در ع   . ابزارهاي مختلفي دارد
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اين فنون در متـون مختلـف، اعـم از شـعر، نثـر،      . بخشي ديگر در علوم بيان و بديع قرار دارد
هر يك از اين ابزارها، باتوجه به اينكه كالم از مقولـة  . كار رفته است خطابه و كالم آسماني، به

رفـت كـه    مـي  ها گمان تا مدت. گيرند عهده مي ادبيات يا غير آن باشد، نقشي اصلي يا فرعي به
وجود صنايع بديعي، عامل اعجاز قرآن كريم است؛ تا اينكه باقالني در قرن سوم آن را مـردود  
دانست و در قرن پنجم، جرجاني، نظم قرآن را دليل اعجاز معرفي كرد، يعنـي همـان كيفيـت    
تركيب و مطابقت كالم با مقتضاي حال و مقام، كه قابـل تقليـد نيسـت و مبـاني آن در علـوم      

يابـد و ذيـل بالغـت     پس از آن، صنايع بديعي، ديگر نقشي فرعي مي. اني و بيان آمده استمع
پـردازد و   داند كه به وجوه زيبايي كالمي مـي  خطيب قزويني، بديع را دانشي مي. گيرد قرار مي

بدين معني كه هرگاه سخن مطـابق  .؛1داللت آن واضح و مطابق با مقتضاي حال مخاطب باشد
تـوان از ايـن ابزارهـاي     طب و داللت آن بر معني مقصود روشن باشد، مـي مقتضاي حال مخا

وجـود صـنايع   . آفريني كه در دانش بديع شناخته شده است، به حد نيـاز اسـتفاده كـرد    زيبايي
آورده، بلكه حضور آن تنها  اي بوده كه نبود آن بر معناي مقصود خللي وارد نمي بديعي به گونه

ده است؛ لذا نقش بديع تنها ايجاد زيبايي و جايگاه آن ذيل معاني سبب زيبايي و زينت كالم بو
اسـت،   تعريفي كه خطيب قزويني با توجه به مباحث پيشينيان از بديع بيـان كـرده  . و بيان است
، تفاوت چنـداني  )فن خطابه( و رطوريقا) فن آفرينش ادبي(دهد كه قدما ميان بوطيقا  نشان مي

  .كرد، وزن و قافيه بوده است آنچه غالباً شعر را از نثر جدا مي؛ نزد ايشان 2اند قائل نبوده 
شناسـي و نقـد ادبـي،     در حوزة مطالعات غربي، با پيدايش مباحث جديـد در عرصـة زبـان   

هـا درپـي يـافتن ادبيـت مـتن،       فرماليسـت . يابـد  ارزشي دوبـاره مـي  ) فن آفرينش ادبي(بوطيقا 
زدايـي، از   مفهـوم آشـنايي  . كنـد  ادبي تبديل مي جويند كه متن عادي را به متن شگردهايي را مي

كند كـه در اثـر    تأكيد ايشان بر زبان شعر، اين فكر را تقويت مي. مفاهيم اساسي آنان بوده است
طبيعـي اسـت كـه    . بخشـد  كاربردن ابزارهايي هستيم كه به زبان تشخص مـي  ادبي، ناگزير از به

شته باشـد؛ زيـرا بـر ايـن اسـاس، شـعر       تواند نقشي فرعي به عهده دا اسباب اين تشخص نمي
بررسـي دسـتاوردهاي   ). 3: 1381شـفيعي كـدكني،   ( دهـد  اي است كه در زبان روي مي حادثه

شـگردهاي    توان ازجملـة  دهد كه بسياري از فنون سنتي بديعي را مي مكتب فرماليسم نشان مي
بديع ديگر عاملي فرعي با اين فرض، . توانند عامل ادبيت متن باشند زدايي دانست كه مي آشنايي

  .گيري آن خواهد داشت براي بالغت اثر ادبي نخواهد بود؛ بلكه خود نقشي مؤثر در شكل
ترين عامل تفاوت شعر و نثر، وزن و قافيه است كه با ظهور شعر نو  در ادب كالسيك مهم

التزام به آن، دستخوش تغييراتي شده و حضور عاطفه و دخالـت ناآگـاهي در سـرايش شـعر     
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مخاطب و مقتضاي حال، تغيير، و صورت و محتوا با گذشـته  . ور چشمگيرتري يافته استظه
كنـد كـه در    صراحت اعالم مـي  هاي خود به نيما در يادداشت. هاي آشكاري كرده است تفاوت
با اين همه، در اشعار او و شاگردانش، با مواردي از بديع سنتي  3.اش بديع كاربردي ندارد  شيوه

كاررفتـه در شـعر    هاي فنون به بررسي ويژگي. شويم يراتي همراه است، مواجه ميكه گاه با تغي
هـاي آن بـا    هاي شعر نو و تفـاوت  پيدايش مقالة حاضر است كه پس از بيان ويژگي  نو، انگيزة

حجـم  «هايي در حجم مساوي از اشعار كوتـاه و پايـاني نيمـا،     شعر كالسيك، از بررسي نمونه
  .شاملو حاصل شده است» باغ آينه« اخوان ثالث و » امهآخر شاهن« سپهري، » سبز

 
  آغاز تجدد

تناسب شرايط تاريخي،  در هر دوره، به. شود كوشش براي تجدد و نوآوري، با نيما آغاز نمي
خاقـاني و نظـامي،   . انـد  قصد نوآوري، تغييراتي در اسـاليب شـعر داده   اي از شاعران، به عده

كوشش صوفيه و اقـدام  . اند عامداً در آن تجديد نظر كردهازجمله كساني هستند كه عالماً و 
با اين همـه، تغييـر و تحـول در    . رود شمار مي شاعران سبك هندي نيز خود تالشي ديگر به

آشنايي با زندگي مدني و اجتماعي جوامع اروپايي . حوزة عاطفه كمتر مورد توجه بوده است
زنـدگي و درنتيجـه عواطـف حاصـل از     هاي محيط  تدريج ارزش در اواخر قرن نوزدهم، به
شعر مشروطيت با زمينة تند عاطفي، پيرامون مسائل و مشكالت . كند زندگي را دگرگون مي

صراحت و حتي با ذكـر نـام اشـخاص و     كوشد مسائل روز را به گيرد و مي جامعه شكل مي
  ).101 - 106: 1387شفيعي كدكني، ( وقايع ثبت كند

نحوي با فرهنگ و ادبيات كشورهاي  گيرد كه به ني انجام ميدست كسا اين كارها عمدتاً به
تدريج هنجارها، هم در سطح عناصر سازندة شعر و هـم در كـل    به. اند اروپايي درتماس بوده

هاي واژگاني، معناشناختي  شكل نوآوري شود كه در آغاز به نظام ادبي، دستخوش تغييراتي مي
كنـد و   اي ناهمگون در سنت كالسيك عمـل مـي  ه صورت پديده يابد و به يا نحوي ظهور مي

نيمـا  ). 415: 1384كريمـي حكـاك،   ( جانبـه پديـد آورد   تواند تغييري هماهنـگ و همـه   نمي
كوشد اعتدالي ميان همـة عناصـر    بعدي است و مي يابد كه تجدد معاصران يك مي خوبي در به

. سـخن بگويـد   اي كـه از عواطـف انسـان عصـر او     گونـه  وجود آورد، بـه  ساختماني شعر به
همـان،  (هاي نيما نه يك سرآغاز بلكه نقطة اوج و مرحلـة كمـال ايـن جريـان اسـت       تالش
رسد كه ازنظـر فضـا و    شود و سرانجام به جايي مي تر مي اشعار او قدم به قدم كامل). 26ص

  ).38: 1369اخوان ثالث، (كلي متفاوت از با اقاليم كهن شود  هاي اقليمي به محيط و ويژگي
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  هاي شعر كالسيك و شعر نو تفاوت
و مـتن معطـوف بـه    ) بسـته (متن معطوف به خواننـده  : كند بارت دو نوع متن را معرفي مي

چنين متني . آيد حساب مي در متن نوع اول، خواننده مصرف كنندة منفعلي به). باز(نويسنده 
كننده،  مصرف متقابالً در متن معطوف به نويسنده، خواننده نه. نامد را بارت متن كالسيك مي

مـتن  (در نـوع اول  ). 159: 1382وبسـتر،  (بلكه سازندة متن و درواقع نويسندة مـتن اسـت   
كنند، چرا كه در اين  همة خوانندگان ارتباط يكساني با معناي مشخص متن برقرار مي) بسته

شمس قيس، سـخني را كـه خواننـدگان نتواننـد     . متون، زبان ابزاري براي انتقال معني است
، معنـايي  )مـتن بـاز  (امـا در نـوع دوم   . شـمارد  ي يكسان با آن برقرار كنند، شعر نمـي ارتباط
هر اثر نـاب ادبـي،   . معلوم وجود ندارد تا زبان را به سمت و سويي معين هدايت كند ازپيش

ازجمله شعر تا حد بسيار زيادي حاصل دخالت ناآگاهي است كه در عرصة آگاهي خالق اثر 
معني اثر درخالل فعاليت شاعرانه . دهد يوة بياني خاصي را شكل مياين تداخل، ش. تراود مي

درجة ابهام در . يابد و شاعر خود يكي از مخاطبان بيگانة آن است شود و هستي مي متولد مي
وقتـي معنـايي   . شعر، نسبت مسـتقيمي بـا ميـزان دخالـت ناآگـاهي در پديدآمـدن آن دارد      

رسـد كـه توقـع و انتظـار ذهنيـت       به جايي ميوجو سرانجام  معين نبوده باشد جست ازپيش
  ).209- 211: 1377پورنامداريان، (جوينده ايجاب كرده است 

نخست تعريفـي كـه بـر    : در سنت ادبي ما، دو تعريف عمده از شعر درخور توجه است
، موزون، متكرر، متساوي، حروف آخر آن بـه  4سخني انديشيده، مرتب معنوي«طبق آن، شعر 
است؛ ديگر تعريفي كه در ) 187: 1373شمس الدين محمد بن قيس رازي، (» يكديگر ماننده

شود كـه اقتضـاي    شود و شعر كالمي مخيل شمرده مي آن بر عاطفه و انفعال نفساني تكيه مي
  ).591: 1326خواجه نصير، ( كند، خواه معني روشني داشته يا نداشته باشد انفعالي مي

دق است و اگـر امـروز بخواهنـد براسـاس     تعريف نخست امروز بيشتر درباب نظم صا
  .كنند معرفي مي» مخيل«و » موزون و مقفي«سنت، تعريفي از شعر ارائه دهند، آن را سخني 

: 1373(مطابق تعريف نخست و دستور شمس الدين محمد بن قيس رازي در المعجـم  
را بينديشـد،   شاعر بخواهد شعر يا نظمي را آغاز كند، بايد ابتدا نثر آن، هرگاه )385 – 386

هاي ممكن را ازپيش تعيين كند و پس از سرودن ابيـات،   سپس وزن موافق موضوع و قافيه
  .ربط نباشند اي كه پس از تلفيق با يكديگر، بيگانه و بي جا كند به گونه آنها را جابه

نيمـا نيـز   . شـود  خوبي نشان داده مـي  در اين دستور، سلطة وزن و قافيه بر معناي انديشيده به
گرچه معتقد است كه اصل با معني است و هنرمند بايد از خود بپرسد كه گفتن چه لزومـي دارد  ا
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، بر غلبة عاطفة شاعر در هنگـام سـرايش تأكيـد دارد و معتقـد اسـت      )314: 1385 نيما يوشيج،(
عطف توجه شاعر به رعايت قيد و بندهاي شعر سنتي، سبب دورشـدن تـدريجي او از حـال و    

اي از ناآگـاهي   شود و نوشتن شعر كه تحت تأثير عاطفه آغاز شده و با پـاره  ياش م هواي عاطفي
اي براي رعايت قيود صورت و قالـب بـدل و سـبب     رفته به شعرسازي هشيارانه توأم است، رفته

زاييِ مبتني بر احوال عاطفي شاعر در طول خالقيت شعر مـدام بـا مـانع     شود كه جريان معني مي
نگرش تازة نيما به جهان موجب شده اسـت تـا تجربـة    ). 82: 1377 ريان،پورنامدا(رو شود  روبه

هـاي   اقتضـاي تجربـه   شاعرانه را با ناآگاهي پيوند زند و لزومي نبيند كه آن را به مفهومي آگاه و به
هـا و حفـظ    در شعر نيمايي، دو اصل اساسي سنت، يعني تساوي وزني مصرع. همگاني بيان كند

. مانـد  خيزد و تنها ماية وزني و موسـيقايي شـعر بـاقي مـي     يه، ازميان برمينظم مبتني بر تكرار قاف
شـود كـه صـورت و قالـب تنهـا پـس از        برخاستن اين دو قيد اسـتوار سـنت سـبب مـي     ازميان
يافتن شعر وجود و حضور پيدا كند و نتواند جبر حضور خـويش را بـر شـاعر و جريـان      هستي

  ).85همان، ص( جودش به وجود شعر قائم شودطبيعي خالفيت شاعرانه تحميل كند بلكه و
اين موضوع نه تنها در شعر نيما كه در شعر شـاگردان او يعنـي سـپهري، شـاملو و حتـي      

  :گويد شاملو در اين باره مي. اخوان ثالث نيز وجود دارد
طور  گيرد، موضوع شعر حتي به اي كه قلم برروي كاغذ قرار مي در هنگام سرودن، تا لحظه

تا لحظة نوشتن شعري كه پنهـان از مـن و   . برايم روشن نيست چه رسد به اجزاي آنمبهم نيز 
ي بيروني به صورت ذهنيت شاعرانه درآمده است، از موضـوع آن اطالعـي    ا تحت تأثير تجربه

  )61 :1385 حريري،( كند صورت ماما استفاده مي شعر در لحظة زايش تنها از من به. ندارم
شـعور  «حظات قادر به سرودن نيست و بـه گفتـة خـود تـا آن     اخوان ثالث نيز در همة ل

اي كه خود است، از آن سخن گفتـه بـه او دسـت ندهـد،      پيامبرانه» تابي بي«و حالت » نبوت
بـه ايـن ترتيـب،    ).  9: 1376حقـوقي،  ( را نخواهد داشت» هدية خدايان«آمادگي و پذيرش 

ذشته ابتدا به موضوع بينديشد، بعد آن توان توقع داشت كه شاعر نيمايي نيز مانند گ ديگر نمي
پردازي  درواقع در اين نوع شعر، صنعت. را بسرايد و سپس آن را با فنون بديعي زينت بخشد

بـا ايـن همـه،    . دارد سـازي گـام برمـي    سوي طبيعي دهد و شعر به معناي خود را از دست مي
  :گويد ره ميشاملو در اين با. هاي زباني خالي نيست ذهنيت شاعرانه از زيبايي

را » ز« خود جاي خـالي يـك    گوشي كه آشنايي با موسيقي حساسش كرده است، خودبه
اش را  شود و با آوردن كلمة مناسب ديگـر، ارزش صـوتي   درست در ابتداي سطر متوجه مي

  )63همان، ص. (كند كه در من اين عوامل ذهني شده است بيشتر مي
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را ازنظر كيفيت توليد براساس انواع تداعي  توان صنايع بديعي به همين دليل است كه مي
كه بر سه اصل تشابه، مجـاورت و تضـاد    )1389پورنامداريان و طهراني ثابت، ( تقسيم كرد
ذهنيت . كاررفته در شعر نو حاصل همين انواع تداعي است بسياري از صنايع به. مبتني است

رو نيمـا خـود بـه     ازهمـين  .كنـد  شاعرانه در ميزان كاربرد اين صنايع نقش مهمـي ايفـا مـي   
: 1385نيما يوشيج، ( كند كه از مطالعة دقيق اشعار قدما غفلت نورزند شاگردانش توصيه مي

طـور   اما در هنگام سرايش، اين مصالح و فنون بـه . ؛ زيرا شاعر به مصالح نيازمند است)159
د و هرچـه  رو كار مـي  مقتضاي حال و هواي عاطفي او به صورت تصنعي و به طبيعي و نه به

طور طبيعي از فنـون بيشـتري بـه فراخـور      تر باشد، به يافته ذهنيت وي در اين عرصه تربيت
مندي از فرهنگ ادبي  جويد؛ به عنوان مثال، در شعر اخوان ثالث كه به بهره موضوع بهره مي

گذشته و تسلط بر زبان خراساني مشهور است، ميزان استفاده از فنون ادبي همچون سجع و 
  .بيشتر استجناس 

  
  صنايع بديعي در شعر نو

كننـد و   هاي ادبي در شعر نو، همچون وزن و قافيه، از همة قواعد سـنت پيـروي نمـي    آرايه
دانيم، شـعر نـو ازحيـث     طور كه مي همان. شود ابداعات و تغييرات بسياري در آنها ديده مي

هـاي   بلكه مصراعنيست، »بيت«واحد شعر، ديگر . شكل و قالب، متفاوت از با گذشته است
جاي آن را گرفته است؛ و همين امر، تغييراتي را در نحوة كاربرد صـنايع  » بند«كوتاه و بلند 

كـاربردن سـجع،    هاي لفظي كه حاصل به اي كه بسياري از آرايه گونه كند، به بديعي ايجاد مي
و چون ترديـد، تعطـف، تصـدير     اند، هم جناس و تكرار واژه در مكĤنهاي مشخصي از بيت

االطراف، مانند گذشته امكان ظهور و بروز نخواهند داشت مگر آنكه آنها را بـا توسـع    تشابه
شـود تـا    اين ويژگـي سـبب مـي   . باشيم و مصراع و بند را مبناي آنها قرار دهيم درنظر داشته

  .چشم آيد يابد و برخي ديگر بيش از پيش به برخي از صنايع بديعي نمود كمتري 
اختيار شاعر و حاصل انواع تداعي است، كه بر سه اصل  در شعر نو، بيرفته  كار صنايع به

دسـت آمـده،    آنچه از فنون بديعي در اشعار ايشان بـه . تشابه، مجاورت و تضاد استوار است
طور طبيعـي ظهـور كـرده     شناختي آنان بوده كه به اقتضاي موضوع و مبتني بر ذوق زيبايي به

شكلي  شمرد كه بدون قصد و به ورتي عامل زيبايي ميجرجاني نيز فنون ادبي را در ص.است
  ).5: 1374جرجاني، ( اقتضاي معني ظاهر شود طبيعي و به

نيما، اخوان ثالث، سپهري (درميان چهار شاعري كه نمونة شعر ايشان بررسي شده است 
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، بيشترين استفاده از صنايع بديعي در شعر نو بـه اخـوان ثالـث و كمتـرين آن بـه      )و شاملو
ترتيـب   كاررفته در شعر ايشان در مقياس مساوي بـه  تعداد صنايع به. هري اختصاص داردسپ

  .497: و سپهري 591: ، شاملو593: ، نيما968: اخوان ثالث: عبارت است از
شود، فنون لفظي بديع است كه در ايجاد موسـيقي   ازميان اين فنون، آنچه بيشتر ديده مي

همچنين، از آنجا كه شكل دروني شعر و انسجام و . كند سزايي ايفا مي و زيبايي كالم نقش به
رونـد،   شمار مـي  يكپارچگي آن مورد توجه بوده است و از طرفي اين فنون از انواع تكرار به

هاي آوايي يا صنايع لفظي  تداعي. كنند شعر ايفا مي  نقش مؤثري در ايجاد انسجام و وحدت
، %76/70هــا، اخــوان ثالــث درصــد كــل آرايــه %96/82ترتيــب بســامد در شــعر نيمــا  بــه

آرايي درصد بـااليي را بـه    در اين ميان واج. است %34/62، و در شعر سپهري%20/69شاملو
جز اخوان ثالث كه  خود اختصاص داده است؛ شايد به اين دليل كه ذهن شاعران مذكور، به

  .بيت نيافته استردر شعر كالسيك آزمودگي بيشتري داشته، در عرصة بديع چندان ت
شكل پراكنده در چند مصراع ديـده   آرايي در شعر نو، گاه به صورت متوالي و گاه به واج

  :شود؛ مانند مي
رفتم فرو به فكـر و فتـاد از كفـم    /): f(/ ، ف710:نيما يوشيج(مقهور ماند مرد /): m(/م 
  ،)317: 1384شاملو، (سبو 

چندان به خاك تيره فرو ريختند سـرد  / تهچون اختران سوخ/ ام ياران ناشناخته/): x(/خ 
  ).329: 1384شاملو، (

آرايي، گاه عالوه بر تكرار واجي خاص، با تكرار سجع، جناس،  موسيقي، حاصل از واج
  :شود؛ مانند تكرار و يا هجاآرايي همراه مي

: 1384شاملو، (سرگردان / هاي سكوت لب بسته در دره/ سكوتي نشسته است/): s(/س 
  )تكرار شده است» سكوت«اند؛  ، سجع مطرف»بسته«و » تهنشس«).354

و » حصـار «). (1387:42اخـوان ثالـث،   (تا حصار كلبة در حسرتش محصور : /) h(/ح 
  )اند ، جناس اشتقاق»محصور«

» نيست«). (725: 1384نيما يوشيج، ( هيچ كس نيست بس افسوس كه نيست/): s(/س 
  )تكرار شده است

هاي يكسان دارند، اختصاص دارد، كه  ار دو واژة متوالي كه واجبخشي از اين نوع، به تكر
سـوي سـاحل،   : كند؛ مانند اگر اين تكرار در آغاز كلمات باشد، موسيقي بيشتري را توليد مي

  .گون، از تور تهي، تابش تنهايي، سرير ساحل، تك طلسم، چركين چراست تاالب تيره
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  :كند؛ مانند هم موسيقي ايجاد ميآرايي، تكرار چند واج مختلف با  گاهي در واج
، /) t(/، ت /)z) [(/43: 1387اخوان ثالـث،  (پاكزاد تاك آتشخيز / زان زالل تلخ شورانگيز

  )43:اخوان/)]: ( e(/ـِ /) ā(/، آ /)k(/ك 
رود، در ايـن بخـش    شـمار مـي   تتابع اضافات نيز كه در ادب عربي از موانع فصاحت بـه 

  :وسيقي است؛ ماننددرخور توجه و از عوامل ايجاد م
، )755: 1384 نيما يوشـيج، ( ...دهد تعمير اي را مي آلوده هايِ بستة زنجيرِ زنگ او كليد قفل

، هيچشان افسـونِ شـهرِ نقـرة    )366: 1384 سپهري، (هاي ما پر از تفسيرِ ماه زندة بومي  چشم
: 1384شـاملو،  ( ، در ساحلِ شكفتة دريايِ سرد شب)73: 1387 اخوان ثالث، (مهتاب نفريبد 

 ).329: 1384  شاملو،(، جغد سكوت النة تاريك درد خويش ) 327
.  %23/22سپهري.  %60/23، نيما%89/27، اخوان%13/31شاملو : آرايي در شعر بسامد واج

آرايـي در شـعر او بـيش از     از آنجا كه شاملو به رعايت وزن نيمايي متعهد نيست، شـايد واج 
سـبب   در شعر اخوان ثالث نيز اگرچه وزن نيمـايي وجـود دارد، بـه   . تكار رفته اس ديگران به

اي برخوردار است و زبان  آشنايي وسيع او با شعر و ادب كالسيك، از دايرة واژگاني گسترده
كـار   اي ديگر به اي را هماهنگ با واژه راحتي هر واژه آورد تا به شعر او اين امكان را فراهم مي

كـه مـوارد    درصورتي( آرايي با توسعي كه به آن اشاره شد واج. فزايدبرد و بر موسيقي كالم بي
جـز   هاي لفظي ايشان بـه  ، از حيث بسامد، در صدر آرايه)دوتايي و پراكنده را نيز شامل شود

  .نيما قرار دارد
از ميان اين . هجاآرايي يا تكرار هجا در شعر نو، يكي ديگر از عوامل ايجاد موسيقي است

ايـن نـوع   . بيشتر از ديگران و اخوان ثالث كمتر بـه آن توجـه كـرده اسـت    چهار تن سپهري 
  :است؛ مانند %36/8و اخوان %10/9، نيما %81/9، شاملو%46/10ترتيب در شعر سپهري  به

  )]/ān/(ان ). [740: 1384نيما يوشيج، (اي در گور  جهان با آن چنان چون مرده
  /)]bi (/بي ). [395: 1384، شاملو(نشان  نام و بي كتيبه و بي سنگ و بي بي

  /)]xa(/ خا ). [375: 1384سپهري، (خوابش آرام ترين خواب جهان خواهد بود  
 /)]na(/ نا). [31: 1387  اخوان ثالث،(شناسم من  دشمنان را مي

درصد استفاده از آن در شعر . كار رفته است جناس در شعر اخوان ثالث بيش از ديگران به
نيما و اخـوان  . درصد است  %03/5و سپهري% 42/6، شاملو %27/9يما، ن%15/11اخوان ثالث 

  .اند ثالث بيشتر از جناس اشتقاق و سپهري و شاملو از جناس اختالفي استفاده كرده
ميزان استفاده از آن در شعر اخوان . سجع نيز در شعر اخوان ثالث از ديگران بيشتر است
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بيشترين استفادة نيما، شاملو . است %24/5 و شاملو %08/7، نيما%84/7، سپهري%47/8ثالث 
  .و اخوان ثالث از سجع مطرف و سپهري از سجع متوازن است

در مجموع، اخوان ثالث از سجع و جناس بيش از ديگـران و شـاملو كمتـر اسـتفاده     
  .است  كرده

هاي ضـمني نيـز داشـته باشـد؛      تواند داللت كه مي در شعر نو، تكرار، بسامد بااليي دارد
تكـرار، يكـي از عوامـل ايجـاد     . دهـد  شناختي غلبة عاطفه را نشان مي ين، از بعد روانهمچن

انسجام است و از آنجا كه نيما خود تأكيد زيادي بر وحدت و يكپارچگي شعر داشته، ايـن  
، %88/32ترتيـب در شـعر نيمـا     بسامد تكـرار بـه  . عوامل در اشعار او از ديگران بيشتر است

در ايـن ميـان، رديـف آغـازي را     . اسـت  %87/14و اخوان %49/16، سپهري%58/16شاملو 
. نسبت، بسامد بااليي را به خود اختصاص داده است شمار آورد كه به توان از ابداعاتي به مي

بـودن   دليـل نامشـخص   رديف آغازي، شكل ديگري از رديف پاياني است كه در شعر نو به
ا منتقل شده و اغلب با تكرار ساخت و گاه ه مكان قافيه و تكرار نامنظم آن، به ابتداي مصرع

  .با موازنه و ترصيع همراه است
  ها در خاك ريشه
  ها در آب ريشه
  )همراه با تكرار ساخت(ها در فرياد  ريشه

  )350: 1384 شاملو، (
شود بلكه در آغاز بندها و با فاصـله   هاي متوالي محدود نمي اين نوع، تنها به آغاز مصرع

  .ست كه البته نمود كمتري داردا  نيز قابل مشاهده
ردالمطلع نيز از ديگر تكرارهايي است كه نمود كيفي بيشتري در شعر نو يافته و عالوه بـر  

بخش متن است، گـاه بـا انـدكي تغييـر در مطلـع و مقطـع،        اينكه خود يكي از عوامل انسجام
در » سر آبادي اسـت ماه باالي «كند؛ به عنوان مثال، مطلع  هاي ضمني مختلفي ايجاد مي داللت
تكـرار شـده اسـت كـه     » ماه باالي سر تنهايي است« شكل  سپهري در مقطع به» غربت «شعر 
شناسي درخور توجه  كند كه از منظر نشانه به ذهن متبادر مي» تنهايي« و » آبادي« اي بين  رابطه
  .يابد شكل زير بسط مي از شاملو كه مطلع در مقطع به» اصرار«همچنين است در شعر . است

  خسته:                    مطلع
  شكسته و

  دلبسته
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  من هستم
  من هستم
  من هستم

  :مقطع
  ام در خاموشي نشسته

  ام خسته
  ام درهم شكسته

  من
  ام دل بسته

  )355: 1384شاملو، (
ميزان استفاده از ردالمطلع در شعر شاملو بيش از ديگران و در شعر اخوان ثالـث كمتـر   

  .%21/0، اخوان  %02/1، سپهري%69/1، نيما%26/2شاملو: است
هـاي مبتنـي بـر تشـابه،      در بخش بديع معنوي نيز آن دسته از فنون كه حاصـل تـداعي  

مراعـات نظيـر و   . شـود  مي  روند، ديده كار مي شكلي طبيعي به مجاورت و تضاد هستند و به
ون معنـوي  تضاد، از جملة اين موارد است كه در شعر نو بسامد بااليي را در مقايسه بـا فنـ  

انـد، ماننـد ايهـام،     هايي كه مبتني بر تشابه معنايي تداعي. ديگر به خود اختصاص داده است
ايهام تناسب، ايهام تبادر، ابهام، اغراق، استخدام، حسن تعليل، جمع، تلميح و بـدل بالغـي،   

اسـت كـه    %01/1و نيما  %89/2، اخوان ثالث %09/6، شاملو%04/7ترتيب در شعر سپهري به
  .كار نرفته است همة اين موارد در شعر همة آنها به  تهالب

هاي مبتني بر مجاورت، مانند مراعات نظير، تنسيق الصفات، سياقةاالعداد، تقسيم،  تداعي
ــه ، در شــعر ...جــايي صــفت، التفــات، حشــو ملــيح، مــذهب كالمــي،   لــف و نشــر، جاب

  .است %43/8و نيما % 18/12، شاملو %83/16، اخوان ثالث %72/20سپهري
آميـزي،   هاي مبتني بر تضاد نيز همچون خود تضاد، ايهام تضاد، مقابله، پارادوكس، حس تداعي

ـبيه بـه مـدح،         ـبيه بـه ذم، ذم ش ، %52/12، در شـعر شـاملو  ...تأكيدالشي بما يشبه ضـده، مـدح ش
  .را به خود اختصاص داده است %58/7و نيما  %6/9، و اخوان ثالث%85/9سپهري

كنـد،   دهاي شاعري در شعر نو اگرچه با قوانين سنت كامالً مطابقت نميبسياري از ترفن
اي  هاي آن قابل بررسي است؛ به عنوان مثال، هرگاه شاعر و متكلم در آغـاز بـه گونـه    ريشه

سخن بگويد كه به فحوا و موضوع متن اشاره شود، در سنت بديع از آن با عنـوان صـنعت   
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. ي در شـعر نـو در نـام اشـعار قابـل مشـاهده اسـت       اين ويژگ. كنند براعت استهالل ياد مي
تواند نكتة كليدي شعر و تأكيد و  برخالف اشعار كالسيك، هر شعر نامي دارد كه اين نام مي

از اين رو توجه به عنوان شعر در اغلب مـوارد كمـك   . منظور شاعر را به خوبي روشن كند
  .كند زيادي به درك احساس و عاطفة شاعر مي

  
  گيري نتيجه

بخشي از ايـن توسـعه،   . انش بديع درطول تاريخ بالغت، گسترش چشمگيري يافته استد
شايد به همين دليل . نويسان در طي ساليان است مورد شاعران و گاه بديع هاي بي نتيجة تفنن

. دهـد  دانست كه نقصان فهم و آگاهي را از اعقـاب بـه اخـالف مـي     نيما بديع را دانشي مي
زدايي، همواره مورد  عنوان ابزارهايي براي ايجاد موسيقي و آشنايي بهكه فنون بديعي،  درحالي

دخالت ناآگـاهي و غلبـة عاطفـه در    . توجه شاعران بوده است و در شعر نو نيز وجود دارد
است حضور فنون بديعي شكل تصنعي خود را از دست بدهد و  سرودن شعر نو سبب شده

فنون بديعي در شعر نو، . كار رود شعر به هاي مختلف در صورت طبيعي و براساس تداعي به
بسـامد فنـون   . كنـد  كمك زيادي مـي   عالوه بر ايجاد موسيقي، به انسجام و يكپارچگي شعر

لفظي بديع، بسيار بيش از فنون معنوي است؛ كه درميان آنها انواع تكرار اعم از تكـرار واژه،  
االطـراف و   ديـف آغـازي، تشـابه   شكل رد المطلع، ر تكرار جمله، تكرار بند، تكرار گروه به

آرايـي، هجـاآرايي، سـجع و جنـاس نيـز همگـي برپايـة         حضور واج. شود تصدير ديده مي
هاي آشكاري كه شـعر نـو بـا گذشـته      تفاوت. پذيرند هاي مبتني بر تشابه صورت مي تداعي

نيـز   كرده ـ ابداعات و عدم تقيد به قوانين تغييرناپذير وزن و قافيه در آن ـ در حـوزة بـديع    
صنايع معنوي در شعر نيما، سپهري، اخوان ثالث و شاملو در مقايسه با صـنايع  . صادق است

توان مواردي از ايهام، ايهام تناسـب، ايهـام    ندرت مي در شعر ايشان به. لفظي بسيار كم است
آنچه در اين بخـش  . تبادر، ابهام، اغراق، استخدام، حسن تعليل، جمع و تلميح مشاهده كرد

. رود شمار مي آيي به ي تضاد و تناسب است كه از انواع باهم ها شود مواردي از مقوله يديده م
هاي مبتني بـر تضـاد تقسـيم     هاي مبتني بر مجاورت و تداعي توان به تداعي اين موارد را مي

الصفات، سياقةاالعداد، تقسيم،  هاي مبتني بر مجاورت، مانند مراعات نظير، تنسيق تداعي. كرد
در شعر سپهري بـيش    ،...جايي صفت، التفات، حشو مليح، مذهب كالمي،  ر، جابهلف و نش

شايد بتوان ميان اين موضوع و ويژگي سبكي او كه توجـه بـه   . از همه و در نيما كمتر است
هاي مبتني بر تضاد نيز همچـون   تداعي. اي حس كرد طبيعت و عرفان طبيعي او است رابطه
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ه، مـدح  بما يشـبه ضـد   ءالشي آميزي، تأكيد له، پارادوكس، حسخود تضاد، ايهام تضاد، مقاب
شبيه به ذمدر شعر شاملو بيشتر و در شعر نيما كمتر از ديگران اسـت ...شبيه به مدح،  ، ذم ، .

  .كند اين موضوع، توجه بيشتر شاملو به سياست و اجتماع را به ذهن متبادر مي
كاربردن ايـن صـنايع در    كيفيت به. ندفنون بديعي درواقع درحكم ابزارهاي شاعري هست

ها و سـرماية ادبـي    دهد كه شاعر با توجه به موضوع و محتوا و نيز آموخته شعر نو نشان مي
تواند از ابزارهاي موجود استفاده كرده و يا به فراخور كار خود ابزارهـايي را ابـداع    خود مي

تواننـد عـالوه بـر ايجـاد      ي ميفنون ادب. كند و يا حتي كاركردهاي ديگري براي آنها بجويد
. هاي ضمني مختلفي باشند موسيقي، اعم از لفظي و معنوي، عامل ايجاد انسجام و نيز داللت

ساز  بسياري از فنون لفظي كه برخي معتقدند تنها بر برونة زبان داللت دارند و از عوامل نظم
كه به نحوة كـاربرد آنهـا   هاي ضمني مختلفي داشته باشند  توانند داللت روند، مي شمار مي به

  .كنند زدايي مي شاعران خالق، گاه از همين فنون ادبي نيز آشنايي. بستگي دارد
  
  نوشت پي

خطيـب  ( »  الداللـة  الحـال و وضـوح   الكالم بعد رعاية تطبيقه علـي مقتضـي   علم َيعرف به وجوه تحسين .1
 )348 :تا قزويني، بي

، رتوريك و فنـون آفـرينش آثـار ادبـي، بوطيقـا      كار رفته در خطابه از زمان افالطون، بالغت به .2
اند؛ زيرا آنچه در آثار ادبي موجد تأثير اسـت، بيشـتر از مقولـة     ناميده و از يكديگر متمايز شده

است و مقوالت علم بيـان و بـديع درحصـول ايـن     ) زدايي آشنايي( آمد عادت تخييل و خالف
 .مقصود كارآيي بيشتري دارند

نيمـا،  . (دهـد  شي است كه نقصان فهم و آگاهي را از اعقاب به اخالف ميگفتة نيما، بديع دان به .3
1375 :14( 

 .معني فرق باشد مقصود از مرتب معنوي آن است كه ميان شعر و هذيان و كالم نامرتب بي .4
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