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 چکیده

 همـاهنگی  اي از وزن عروضـی، مجموعـه  ،موسیقی شعر
شـود کـه بـا    ردیف و قافیه را شامل می وصوتی و آوایی 

موسیقی درونی و موسیقی کناري  عنوان موسیقی بیرونی،
هـاي چندگانـه   اند .هر کدام از این موسـیقی شناخته شده

و آهنگین ساختن  ر   غناي موسیقیایی شعرشعر ، عالوه ب
کـه یکـی از    آن  کارکردهاي دیگري نیز  برعهده دارنـد، 

کمک به انتقال مفاهیم و القـاء   ،ترین این کارکردهااساسی
میـان نقـش    دراین معانی و اندیشه مورد نظر شاعر است.

قافیـه بـه عنـوان یکـی از انـواع      قافیه نیز  برجسته است؛ 
در انتقال معانی و مفاهیم -یقی کناريموس -موسیقی شعر
اي برعهــده دارد و شــاعران بــزرگ، از ایــن نقــش ویــژه

انـد و  کارکرد قافیه در انتقال مفاهیم نهایت استفاده را برده
نـوعی هـارمونی کـه مایـه      بدین صورت در شـعر خـود،  

 در انـد. است، خلق کـرده زیبایی و درخشش  اثرشان شده
و نقـش آن در   در شعرمعاصـر این مقاله به اهمیت قافیـه  

انتقال مفاهیم مورد نظر شاعر و القاء احساس و عاطفـه و  
 اندیشه شاعر خواهیم پرداخت. 
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Abstract: 
Music of the poem contain a collection of 
phonetic and vocal harmonies and music 
of rhyme and tonality. the various genre of 
music in poem above a musical function 
have a deep function in supply of 
meanings. poets with a use of this various 
genre of music help to the transfer of there 
emotions , thoughts and meaning .in this 
connection the function of rhyme is 
dominant .rhyme as a music the end of 
distich have a significant role in the 
meaning. artistic usage of this attribute in 
poem have a affection in clarity an beauty 
of poems. with a this iranian modern 
poets, nima, shamlu, akhavan, gheysar 
aminpor and hoshange ebtehaj attend to 
this trait in his poems an affair as well as 
use a music in the support of emotions and 
poetic meanings. in the end we result that 
the modern iranain poets in compare of 
classic iranian poets specially in the free 
verse emphasize the music of words. 
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 دمهمق

یکـی از عناصـر    قافیه به همراه عنصر وزن و تخیـل، 
 در لغت به«اصلی شعر نزد پیشینیان بوده است. قافیه 

 از پی رونده است و در اصطالح ادب فارسی، معنی

د باشـ ها آمده به دو کلمه متفاوت که در پایان مصراع
-قافیـه مـی   و حرف آخرشان یکی اسـت اصـطالحاً  

ــد ــا364: 1387(داد، »گوینـ ــم در ). صـ حب المعجـ
قافیت بعضی از کلمه « نویسد:تعریف قافیه چنین می

آخرین بیت باشد بشرط آنکه کلمـه بعینهـا و معناهـا    
در آخر ابیات دیگر متکرر نشود پس اگر متکرر شود 

 »آنــرا ردیــف خواننــد و قافیــت در ماقبــل آن باشــد
 )202: 1335(شمس قیس،

بوده براي  گذشتگان شعري بدون قافیه قابل تصور ن
-سخنی موزون و مقفّا می«قیس، شعرراشمس است.

قدامه بن جعفر در «و )196: 1335قیس، (شمس »ددان
کتاب نقد الشعر خود شعر را کالمی موزون و مقفی 

(زرین  دانسته است که بر معناي معین داللت دارد
ابن رشیق قیروانی صاحب کتاب  )151: 1363کوب،
داند که قافیه میچیزي را شعر « نیز  العمده مشهور

) و همه 151: 1981(ابن رشیق قیروانی، داشته باشد
اینها نشان از اهمیت قافیه و جایگاه آن در ساختار شعر 
کهن بوده است. بنابراین در انتخاب و گزینش این 
عنصر مهم که بخشی اساسی از شعر بوده و حالت 
چفت و بست بین اجزاي شعر را داشته است، باید 

قافیه باید از « مایاکوفسکی بر این بود که شد. دقت می
-تر و استوارتر باشد زیرا پارههمه کلمات شعر محکم

دهد (شفیعی هاي شعر را به یکدیگر پیوند می
) و به همین سبب بود که همیشه 83: 1368کدکنی،

-ها جاي میلغت برجسته و مشخص را در آخر پاره«

(شفیعی  نداهایش همیشه پیش بینی نشدنیدهد و قافیه
). شعر هنري زبانی است، از دیدگاه  72: 1368کدکنی،

براهنی، »(بهترین کلمات در بهترین نظام«کولریج شعر:

) است و نقش قافیه در این نظام باید همیشه 95: 1358
اي براي قافیه برگزیند مد نظر شاعر باشد و شاعر، کلمه

که با کل ساختار شعر هماهنگ باشد و در جاي خود 
رین و زیباترین باشد. بخشی از زیبایی شناسی شعر، بهت

مربوط به  قافیه است؛ به این معنی که شاعر، با قافیه  
تواند نوعی  تناسب و هماهنگی در شعر خود به می

وجود بیاورد و آنرا قوام بخشد . از لحاظ  موسیقیایی 
نیز، قافیه بخش مهمی از موسیقی شعر است که از 

در مرتبه پس از وزن قرار دارد و لحاظ ایجاد موسیقی 
قافیه را شریک وزن «به همین سبب است که ابن رشیق 

. قافیه در شعر )151: 1981ابن رشیق قیروانی،»( داندمی
باید هماهنگ با سایر اجزاي شعر بخصوص معنا باشد 

زیبایی در شعر مرتبط با هماهنگی کل به این سبب که 
نه «نویسد:یز میاجزاست  و همانطور که بندوکروچه ن

محتوي و نه موضوع و نه شکل و قالب هیچکدام به 
تواند به صفت استتیک موصوف باشد؛ زیرا تنهایی نمی

 زیبائی و استتیک فقط در هماهنگی و وحدت آن دو
) و قافیه نیز درخلق  61: 1357فیلیس شیله، »( ستا

این هماهنگی و تناسب باید جایگاه خود را داشته 
شعر خوب قافیه و دیگر عوامل باشد. در یک 

هاي آوایی موسیقیایی شعر، از جمله  وزن و هماهنگی
ها باید القاء کننده همان حالتی باشند که درون مصراع

زبان شعر در صدد القاي آن است .دیچز نیز بر این باور 
ترکیبی است که در آن  یک شعر حائز شرایط،«است که:

ل اثر داشته باشد در پیوندي ارگانیک با ک قافیه و وزن،
یکدیگر را تایید و تفسیر کنند؛ همه به  آن اجزا متفقاً

تناسب خود با هدف و تاثیرات معروف نظام وزن شعر 
 ).173: 1373دیچز،»(هماهنگ و مؤید آن باشند

در مورد اهمیت قافیه و نقش آن در موسیقی 
که قافیه نیز بخشی -شعر و هماهنگی موسیقی شعر

با محتوا و نقش آن در القاء  –آیدمیاز آن به حساب 
شناسی قافیه، و تداعی حاالت و معانی و زیبایی
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ها و مقاالت متعددي نگارش یافته است. از کتاب
اند هایی که مباحثی را در این زمینه مطرح کردهکتاب

 فارسی شعر در قافیه و عروض هايتوان به کتابمی
از  فارسی شعر آهنگکرمی،  محمدحسین دکتراز 

 علی از فارسی شعر در قافیهفضیلت،  دکتر محمود
 منشاء بررسیو  فارسی شعر در قافیه و وزنآهی، 

کامیار،  وحیدیان تقی دکتر از فارسی شعر وزن
 کدکنی، شفیعی محمدرضا دکتر از شعر موسیقی

موسیقی در از حمید حسنی و  موسیقی شعر نیما
 از محمود فلکی اشاره کرد. شعر سپید فارسی

از » مبانی زیبایی شناسی شعر معاصر« ر مقاالت:د
هاي زیبایی شناختی همـاهنگی در  جنبه« فروغ صهبا،
موسـیقی  « پـور و از محمدرضـا عمـران  » شعر معاصر

به موضوع  از نویسنده اخیر،» در شعر م.سرشک قافیه
قافیه در شـعر معاصـر و نقـش زیبـایی شـناختی آن      

مطـالبی در   ،اسـت. در دو اثـر نخسـتین   پرداخته شده
مورد قافیه و نقش آن در زیبـایی شـعر و همـاهنگی    
اجزاء شعر آمده است و نوشته اخیر بیشتر بـه انـواع   
قافیه در شعر شفیعی کدکنی پرداخته و کمتر به نقش 

در  است.قافیه به عنوان خالق هارمونی اجزاء پرداخته
از دکتـر مـاه   » موسیقی اشعار قیصر امـین پـور  «مقاله 

اهمیت قافیه و شیوه به کـارگیري قافیـه    نظري نیز به
همچنین نویسـنده  ؛ در شعر قیصر پرداخته شده است

-(صـدامعنایی) و مـتن   هنگآبا آوردن عناوین حرف

هنگ، به نوعی خواسته تا نقش آواي کلمات (قافیـه  آ
به عنوان کلمه پایانی بیت و مصرع)را در انتقال معنـا  

-الت مـی از دیگـر مقـا   و احساس مد نظر قرار دهد.

از » جایگاه وزن و قافیه در شـعر نیمایوشـیج  «توان به
 شعر در قافیه شناسی سبک«سید عبدالعلی دستغیب، 

 هـاي دیدگاه«زاده،  مدرس عبدالرضا از دکتر» فارسی
 از» شعر در قافیه و وزن به نسبت ثالث اخوان مهدي
 در تـأملی «فـرزاد،   عبدالحسـین  دکتـر  و رفعتی بهاره

 دکتـر  از» معاصـر  شعر در ضمونم و موسیقی تناسب
ــود ــوب و فضــیلت محم ــوروزي و  یعق ــأمالت«ن  ت
 محمـود  دکتر از»فارسی شعر قافیه و وزن در تاریخی

 معاصـر  شـعر  در تکرار کارکردهاي فضیلت، بررسی
 مسعود دکتر) فروغ سپهري و شاملو، شعر بر تکیه با(

 دکتـر  از» فارسـی  معاصـر  شعر در قافیه« روحانی و 
ي اشاره کرد که هر کـدام مطـالبی را   محمد حسنعلی

در مورد اهمیـت قافیـه و نقـش آن در شـعر مطـرح      
 اند.کرده

تاکید ما در این مقاله بیشتر بر بعد زیبایی شناسی 
قافیه و نقش آن در القاء و انتقال معـانی و مفـاهیم و   
تداعی حـاالت و احساسـات خواهـد بـود. بـر ایـن       

به قافیـه و  وار اساس در مقاله حاضر نخست خالصه
نقش و جایگاه آن در شعر کالسیک و شـعر نیمـایی   
پرداختیم و نظریاتی را که هر کدام از ادبا و منتقـدان  
سنتی و معاصر در مورد قافیه ارائه کرده بودند آورده 
و مورد بررسی قرار دادیم و پس از آن وارد موضوع 
اصلی مقاله شدیم که کمتر در مقـاالت دیگـر بـه آن    

ه بود و سـعی کـردیم بـا آوردن نظـرات     پرداخته شد
شاعران معاصر در مورد اهمیت قافیه، ظهور و بـروز  

شناسـانه قافیـه را در شـعر    هاي زیبـایی عملی ویژگی
-بر ایـن اسـاس نمونـه    ؛آنان مورد بررسی قرار دهیم

ــورد   هــایی از اشــعار ایــن شــاعران را آورده و در م
 هماهنگی قافیه بـا معنـا و محتـواي شـعر و تـداعی     

 حاالت، معانی و احساسات بحث کردیم.
 

 قافیه در شعر کالسیک
در شعر کالسیک فارسی اندیشه و احساسات شـاعر  

نشـین و اجبـاري   تابع قافیه بود و قافیه عنصري کناره
کـرد. ادبـا و   بود که شاعر را تابع و دنباله رو خود می

منتقدان ادبی نیز چنین دیـدگاهی داشـتند کـه شـاعر     
ها را مشخص کند. شفیعی در این باره هباید اول قافی
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در اکثـر کتـب ادب عـرب و بـالطبع در     « نویسـد: می

-هاي فارسی نیز این موضوع را یادآوري کـرده کتاب

هـا  خواهی شعر بگویی نخست قافیهاند که هرگاه می
گوید بهتر اسـت کـه   را در نظر بگیر و ابن رشیق می

نکـرده  شناسـد و آمـاده   شاعر اگر قافیه شعر را نمـی 
). ابــن 170: 1368(شــفیعی کــدکنی ، »شــعر نگویــد

طباطبا نیز چنین دیدگاهی دارد و بـر ایـن اسـت کـه     
هرگاه شاعر در صدد بیاید که قصـیده (و بـه طـور    :«

کلی شعري) را بسراید باید ابتـدا لـب مطلـب را بـه     
صورت وزن بنویسد و سـپس الفـاظ و قافیـه و وزن    

 محبتـی،  نقل ازبه  (عیارالشعر »مناسب براي آن بیابد
و این نـوع تفکـر خـود محـدودیتی      )347/ 1: 1388

براي شاعر در بیان اندیشه مـورد نظـرش بـود  و بـه     
همین سبب، تنها معدودي از شاعران بزرگ به خوبی 

توانستند از عهده قافیه اندیشی برآینـد و قافیـه را   می
هاي خود کنند. شاعران بزرگـی همچـون   تابع اندیشه

 مند بودند.تنگناي قافیه، گله مولوي هم از

 شم و دلدار منــــقافیه اندی
 گویدم مندیش جز دیدار من

 )1727 :1384مولوي،دفتر اول،(
 یا آرزو دارد که قافیه و تفعله را سیالب ببرد:

 عله را گو همه سیالب ببرــــافیه و تفـــق
 پوست بود پوست بود در خور مغز شعراء

 )1/31  :1375 مولوي،(
 

 یه در شعر نیماییقاف
خیزد و در شعر نیمایی این تنگناي قافیه از میان برمی

شکل ذهنی شعر، شکل ظـاهري آنـرا کـه قافیـه نیـز      
ها سازد و در نتیجه شاعر قافیهبخشی از آن است می

تواند منطبق با اندیشه و مضمون شـعري  را بیشتر می
خود به کاربرد . قافیه در شعر نیمـایی ابـزاري اسـت    

اعر براي بیان و القاي حس خود آن را به کمک که ش

-گیرد. شاعر در شعر نیمایی قافیه را در اختیار میمی

گیرد و از آن عالوه بر عامل موسیقیایی به عنوان یک 
هـاي  بندي شـعر و ابـزار پیونـد دهنـده پـاره     اسکلت

کند. از این رو شـعر  اندیشه و خیال خود استفاده می
هاي زیباشناختی قابـل  ارزشمعاصر از طریق قافیه به 

قافیـه مثـل   «توجهی دست یافته است. در شعر نیمایی
کشند نه آنکه چیزي مهمانی است که انتظارش را می

). 89: 1363کـوب،  (زریـن  »باشد نـاتراش و مـزاحم  
وظیفه خاصی را در هماهنگی کل «قافیه در شعر نیما 

ی و ظرائـف دیگـر بـر عهـده دارد.     شعر و ایجاد معن
که در شعر کالسیک قافیه یـک نـوع تکـرار     حالیدر

آوري است کـه کمتـرین نقـش را در مجموعـه     مالل
). قافیه هم از 43:  1377(ثروت، »شعر به گردن دارد
افزایـد  بر غناي موسیقیایی شعر می لحاظ موسیقیایی،

اي دارد. و هم در القاء معنـی و مفهـوم نقـش عمـده    
یدن بـه آن  تکرار قافیه، در تحکیم معنا و قوت بخشـ 

 -موثر است، دکتر روحانی نیز به این ویژگـی تکـرار  
 کنـد: چنین اشاره می -که قافیه نیز بخشی از آن است

-شاعران معاصر از تکرار اسـتفاده  آنچه مسلم است،«

اند،چـه بـراي توسـعه معـانی و     هایی گوناگون بـرده 
جسـتن از نغمـه و    سـود  حسن تاثیر و چه در زمینـه 

 .)149: 1390آهنگ کالم(روحانی،
 

 کارکردهاي قافیه
ــی از    ــعر برخ ــیقی ش ــاب موس ــدکنی در کت ــفیعی ک ش

ـ . 1 کنـد: کارکردهاي قافیه را چنین تقسیم بندي می ثیر أت
تشخصی که قافیه به کلمات خاص  هـر  . 2؛ موسیقیایی

لذتی که قافیه از برآورده شـدن یـک   . 3؛ بخشدشعر می
تنـوع در  زیبایی معنـوي یـا   . 4؛ آوردوجود میه انتظار ب

اسـتحکام  . 6؛ تنظـیم فکـر و احسـاس   . 5؛ عین وحدت
ایجـاد  . 8؛ کمک بـه حافظـه و سـرعت انتقـال    . 7؛ شعر

جــدا کــردن و تشــخص . 9 ؛وحــدت شــکل در شــعر
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توجـه دادن  . 11 ؛کمک به تداعی معـانی . 10ها؛ مصراع

. 13؛ سـازي تناسب و قرینـه . 12؛ به زیبایی ذاتی کلمات
توسـعه  . 14؛  ایجاد قالـب مشـخص و حفـظ وحـدت    

ــانی  ــویرها و مع ــگ  . 15؛  تص ــوم از راه آهن ــاء مفه الق
تـرین  ) از اساسـی 62: 1368(شـفیعی کـدکنی،   . کلمات

کارکردهاي قافیه کمک به تداعی معـانی و القـاء مفهـوم    
شاعران بزرگ براي تداعی معانی مورد نظر خـود    است.

انـد و ادبـاي ایرانـی و    ازاین ویژگی  قافیه سـود جسـته  
کر این ویژگی قافیه نیسـتند و ناقـدان اروپـایی    عرب من

قافیه تدبیري براي تجمیع و تـداعی  «نیز عقیده دارند که 
 dictionary of worlds literary(. »خـاطره هاسـت  

terms  قافیـه در   )90: 1368 نقل از شـفیعی کـدکنی،  به
شعر شاعران بزرگ طوري انتخاب می شود که متناسب 

باشد .اگـر موضـوع شـعر،     با موضوع  شعر و مفهوم آن
حالت ندبه و فریاد کشیدن  باشد، قافیه نیز ایـن حالـت   

دهـد و اگـر شـعر، شـعري     را از نظر صوتی نمایش می
غمگین باشد قافیه نیز به همان صـورت متناسـب بـا آن    

شــود و شــاعر از طریــق کشــش موضــوع انتخــاب مــی
هجاهاي قافیه و یا با انتخـاب قافیـه مناسـب، احسـاس     

کنـد. ایـن   م بر شعر را بوسیله قافیـه القـاء مـی   کلی حاک
توانـد  قدرت القایی قافیه تا حدي است کـه شـاعر مـی   

بوسیله آن و با یاري نغمه حـروف حتـی وزنـی شـاد و     
طرب انگیز را به وزنی سنگین و غـم انگیـز بـدل کنـد.     

به یاري نغمه حروف، قافیه «شاعر چیره دست و خالق 
طرب انگیـز را سـنگین   ي بسا که وزنی تند و ا و ردیف

انگیز کند این مسئله به ویژه در اوزان بینابین که نـه  و غم
 ،چندان تند و ضربی است و نه چندان سنگین و مالیـم 

). بـه  71: 1369 (وحیـدیان کامیـار،   »گیـرد صورت مـی 
خود مایه همـاهنگی   همین سبب دقت در انتخاب قافیه،

بیشتر موسـیقی و محتـوي در شـعر شـده و تناسـب و      
دهد و این همـاهنگی قافیـه و محتـوي    زیبایی به آن می

در واقع بخشی از هارمونی شعر و هماهنگی اجـزاي آن  

است که مدنظر نیما نیز به عنوان بنیانگذار شـعر نیمـایی   
پرداز آن بوده است. قافیه  اگر نقشـی در انتقـال   و نظریه

اگر صوت قافیـه  «است. مفهوم نداشته باشد به هدر رفته
ی با معنی و مفهـوم بیـت همکـاري و همگـامی     به نوع

نداشته باشد قافیه به هدر رفته است و شاعري که تعداد 
زیادي از کلمات نامهم را در محل قافیه بنشـاند برخـی   

ــت ــت. از فرص ــت داده اس ــا را از دس  ,priminger( ه

1976: 707( 
(قافیه و ردیف)  شاعر در انتخاب موسیقی کناري

مایه باید دقت کند؛ به ایـن  به تناسب موضوع و درون
کننـد،  دلیل  که قافیه و ردیف معناي بیت را کامل می

نها بیشـتر باشـد و متناسـب بـا     پس هر اندازه طنین آ
، تــداعی درونمایــه و درك آن بــراي خواننــده ،معنــا
 تر است.آسان

منتقدان غربی نیز هریک به نقش و اهمیت قافیـه  
انـد.  ه کـرده در انتقال مفاهیم مورد نظـر شـاعر اشـار   

هـاي ابیـات شـمرده    سکان«الکساندر پوپ، قوافی را 
ها بدان وسیله جریان مضامین که آنها نیز مانند کشتی

). اهمیت قافیـه  1370:92(یوسفی، کنندرا هدایت می
در غناي موسیقیایی کالم و همچنین هماهنگی آن بـا  
موضوع کالم تا حدودي  برخاسته از موقعیت مکانی 

یت مکـانی قافیـه در شـعر بـه ارزش     آن است، موقع
افزاید. دکتر یوسفی نقـش قافیـه را   موسیقیایی آن می

هاي بیـت  تر از سایر قسمتدر موسیقی شعر پر رنگ
 صـدر،  اي کـه در کلمـه « نویسـد: داند و چنین میمی

گیـرد از نظـر   عجز یا قافیـه بیـت قـرار مـی     عروض،
ه کند و در این میان قافیصوتی ارزش خاصی پیدا می

اي کـه در  تر اسـت؛ حـال اگـر کلمـه    از همه برجسته
شــعر اهمیتــی بیشــتر دارد از ایــن تشــخص صــوتی 

شـود و  برخوردار شود ، صوت و معنی هماهنگ می
کند و در القاي مفهوم و حالت یکدیگر را تقویت می

 )106: 1363 (یوسفی،. »ثیر بیشتر داردأشعر ت
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 شاعران نیمایی و اهمیت قافیه نیما،
بنیانگذار شعر نـو فارسـی، همیشـه بـه اهمیـت      نیما، 

را عامل موازنه میان  کرد و آنقافیه در شعر تاکید می
دانسـت.  هاي شعري و هر گونه طرز افاده میاندیشه

یکـی از هنرهـاي   « گویـد: او در این باره چنـین مـی  
شـعر بـی وزن و    سراینده شـعر نمـودن وزن اسـت.   

آرایش ندارد  به مثابه انسانی است که پوشش و قافیه،
اجزاي آن شـکل هـم    در ضمن وزن کلی هر شکلی،

هـم   طلبنـد. روي به نظر من ریتم خاص خود را مـی 
رفته وزن و قافیه اثر مضاعفی است کـه سـراینده بـه    

-با وزن و قافیه است کـه اندیشـه   ؛دهدشعر خود می

بـا   هاي شعري و هرگونه تمایالت و طرز افاده مرام،
 ).435:  1385نیما،»(دکننهم موازنه پیدا می

قافیه در شعر نیمـا عامـل همـاهنگی و هـارمونی     
است و نیما بر این است که قوافیی را بـه کـار گیـرد    
که در انتقال معنا نقشی داشته باشند و بدین صـورت  
عامل هماهنگی صـورت و محتـواي شـعر را فـراهم     

را   دانسـت و آن آورند. نیما قافیه را زنگ مطلب مـی 
قوام فرم بلکه به منظور قوام سـاختمان   نه فقط  براي

آورد. وزن شعر یعنی قوام فرم و محتوا به تناسب می
ــه تنظــیم مــی  : 1381دهد(مرتضــایی،شــعر او را قافی

یک موزیـک جداگانـه از   « قافیه از دیدگاه او: .)211
قافیه خانه بی سقف شعر بی وزن، براي مطلب است،

ن از اهمیـت  ) و این نشا67: 1363(نیما ، »و در است
قافیه در ایجاد هماهنگی و هارمونی صورت و معنـی  
در شعر است. خود نیما بر این عقیده بود که به شعر 

کـنم بـه   من سعی می« فارسی وزن و قافیه داده است:
شعر بی وزن و قافیه  شعر فارسی وزن و قافیه بدهم.

آید برخالف این به نظر می هاست. ظاهراًشعر قدیمی
من شعر در یک مصراع یا یک بیت ناقص اما به نظر 

زیرا یک مصراع یا یـک بیـت    -از حیث وزن –است
تواند وزن طبیعی کـالم را تولیـد کنـد. وزن کـه     نمی

در بـین    –طنین و آهنـگ یـک مطلـب معـین اسـت     
مطالب یک موضـوع فقـط بـه توسـط یـک آرمـونی       

هـا و ابیـات   آید این است که باید مصـراع بدست می
طور مشـترك وزن را تولیـد کننـد    ه دسته جمعی و ب

) و 152:  1385(نیما ،  »من واضع این آرمونی هستم
دکتر شفیعی کدکنی از منتقدان برجسته معاصر، ایـن  

کند و شعر او را از اشعار برخی گفته نیما را تایید می
 نیمـا « :تـر دانسـته اسـت   شاعران کالسیک موسیقیایی

 بـا  نیما رشع .کرد نزدیکتر موسیقی به را فارسی شعر
 دو در ویـژه  بـه  هـایش مصراع بلندي و کوتاهی همه
 موســیقی بــه  مــوارد، غالــب در عمــرش آخــر دهــه

 »اسـت  قـاآنی  یـا  اصـفهانی  سـروش  نظم از نزدیکتر
 ):نوزده1368شفیعی کدکنی،(

در شعر نیما، قافیه نقشی اساسی در القاء و انتقال 
در شـعر   مفاهیم شعري و عاطفه حاکم بر شعر دارد.

آور را بر شعر حاکم کشیدگی هجاها، فضایی غم زیر
-کرده است و سبب سنگینی وزن شده اسـت. قافیـه  

و کشیدگی هجـاي  » زردي«و» دردي«، »سردي« هاي
پایانی آنها  در القاء درد و غم درونی شاعر بی تـاثیر  

هـا  در پایـان ایـن قافیـه   » اي«هجـاي کشـیده    نیست.
داده است  صداي ناله شاعر را در فضاي شعر بازتاب

و قافیــه در همــاهنگی موســیقی و محتــوا و عاطفــه  
 حاکم بر  شعر نقشی اساسی داشته است.

 هاي دورا دورمانده از شب
 بر مسیر خامش جنگل

 سنگچینی از اجاقی خرد
 سردياندرو خاکستر 

 همچنان
 هاي من مالل انگیزي اندیشهاندر غبار اندودهك

 طرح تصویري در آن هر چیز
 درديصلش داستانی حا

 روز شیرینم که با من آتشی داشت
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 نقش ناهمرنگ گردیده

 سرد گشته سنگ گردیده
 زردي با دم پاییز عمر من کنایت از بهار روي

 هاي دورا دورکه مانده از شبهمچنان
 بر مسیر خامش جنگل

 سنگچینی از اجاقی خرد
 سردياندرو خاکستر 

 )454-453: 1389(نیما،
هنگی بـین موسـیقی و   در شعر زیر نیز آنچه هما

هاي محتوي را تقویت کرده، موسیقی حاصل از قافیه
زمستانی و زنـدگانی اسـت کـه     دویده، داده، کشیده،

د و در رسـانن خسـتگی را مـی  »ه«گروه اول بـا تکـرار  
 »اي« تکـرار هجـاي بلنـد   زمستانی و زندگانی نیـز از 

صداي ناله دردناك فردي مصیبت رسـیده و غمگـین   
 رسد.به گوش می

 کشیده وار در بالشر شکستهس
 داده نه هوایی یاریش 

 دویدهگرمش به سوي او ۀ آفتابی نه دمی با بوس
 زمستانی تیر پروازي به سنگین خواب روزانش

 را  زندگانیبیند جهان خواب می
 زندگانیدر جهانی بین مرگ و 

 )296-295: (همان
در شعر ناقوس نیز موسیقی و محتوي دسـت بـه   

هـایی بـا   اي از قافیـه د و  مجموعـه انـ دست هم داده
 پاست، هجاهاي کشیده و صداي باال رونده (جاست،

 اند.جاست و ..) ایجاد کرده صداست،
 اي دگرپیچیده با طنینش در نکته

  بپاستکز آن طنین 
 صداستدینگ دانگ ... چه 

 ناقوس
 ؟ بجاستکی مرده که 

 )504: (همان

در  رسـانند. گویی صداي ناقوس را به گوش مـی 
هـا هـر کـدام در حکـم یـک ضـربه       این شعر، قافیـه 

 ناقوس است.
 دم به دمدینگ دانگ 

 راهی به زندگی است
 از مطلع وجود

 عدمتا مطرح 
 )504:(همان

بسـیار  » عـدم «و » دم به دم« که صداي دم دم در 
نزدیک به دنگ دنگ ناقوس است. در دو عبارت زیر 
ـ    ا نیز گویی شاعر با اصوات کلمات خواسـته اسـت ت

صداي ناقوس را در فضاي شعر طنـین انـداز کنـد و     
صوت کار معنی و محتوي را بـه زیبـایی انجـام داده    

 است.
 دانگدینگ دانگ،دینگ 

  بانگ بر جانب فلک بشد این نو شکفته
 )506 :(همان

ها چنان با فضاي شـعر  ها و مصوتتکرار صامت
هماهنگی و همسـویی دارد کـه گـویی ایـن عناصـر      

هاي آوایـی اسـت کـه    آهنگ هماهنگیموسیقیایی و 
 نوازد.موضوع و محتواي شعر را می

از دیگـر شـاعران نیمـایی از     مهدي اخوان ثالـث 
اش نهایـت  انواع موسیقی براي القاي مفاهیم شـعري 

از همان آغاز کار بـا آشـنایی از   «کند. اواستفاده را می
هـا در کلیـت   هـا و مصـوت  راز و رمز تکرار صـامت 

ها در کنار آراییو استفاده از این واجموسیقیایی شعر 
 به کارگیري عناصر موسـیقیایی دیگـري چـون وزن،   

به غناي موسیقی شـعرش  ، هاي کناري و درونیقافیه
اگــر نــه در همــه جــا و بــه گونــه –افــزوده و از آن 

در هرچه موسیقیایی کردن فضاي شعرها و  -تصنعی
القاي حس و عاطفـه نهفتـه در شـعر، بـه مخاطبـان      

ــه نحــو احســن اســتفاده کــرده شــعر  »اســتهایش ب
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). از ویژگـی موسـیقیایی قافیـه و    147: 1380(ترابی،

نقش آن در تداعی مفـاهیم نهایـت اسـتفاده را کـرده     
بـه منزلـه    ،قافیـه « است و خود نیز معتقـد بـود کـه:   

هـا و  بـه منزلـه قـالب    آرایش زنجیره زرین تـداعی، 
ــش   ــوازن آرای ــادل و ت ــظ تع ــراي حف ــدهایی  ب پیون

ــتا ــث،»(س ــوان ثال ــاور ). در 42-41: 1355اخ  او ب
 و اسـت  خطـوط  تناسـب  حفـظ  بـراي  چیزي قافیه«

 بـه  از را آن و کندمی حفظ را اثر استحکام و انسجام
 )51: 1391(رفعتی و فرزاد،»کندمی دور ریختگی هم

 »اي« و هجاي بلنـد  »آ« در شعر زیر، مصوت بلند
انـد  کـرده  ها، فضایی غمناك را بر شعر حاکمدر قافیه

نیز در القـاء حـس غـم و     »آه«و»گاه«و قافیه قراردادن
در هـر دو کـه   »ه«تاثیر نیست به سبب تکراراندوه  بی

مرتبط با آه و ناله است. همانطور کـه منتقـدین  نیـز    
توانــد انــد،  قافیــه بــه عنــوان مکمــل وزن مــیگفتــه

احساسات و هیجانات را برانگیزاند و این نقش قافیه 
تر است . حالـت ندبـه شـاعر را    برجسته در این شعر

اسـت و صـداي   که از اعماق ضمیر  فریـاد بـرآورده  
کشد تا به گوش آسمان برسـد در کشـش   خود را می

 .شوددیده می هاي آنقافیه و مصوت
 کاروان کولیاگرچه حالیا دیریست کان بی

 کوچیده ستازین دشت غبار آلود 
 ست برچیدهو طرف دامن از این خاك دامنگیر 

 گاههنوز از خویش پرسم 
 آه 

 نمناك روي جاده غمناكدیده ست آن چه می
 )51: 1393(اخوان ثالث،

در شعر زیر هماهنگی زیبایی کـه بـین موسـیقی    
شعر و مضمون آن است بر تاثیر شعر افزوده، عـالوه  
بر انتخاب وزن جویباري و آرام (فـاعالتن فـاعالتن   

-است، قافیه فاعالتن فع) که مناسب با محتواي شعر

نیز در القاء مضمون شـعر نقـش   » بهارم« ،»بارم« هاي
 اند.داشته

 چون درختی در صمیم سرد و بی ابر زمستانی
 بود بارم هرچه برگم بود و 

 بود بهارمهرچه از فر بلوغ گرم تابستان و میراث 
 )107: 1348(اخوان ثالث ،

اخوان فضاي ابري و دلگیر زمستان یا بـه  تعبیـر   
کشیدن خـود را در  خوردن و آهالت افسوسدیگر، ح
هـاي  در قافیـه »اه«از طریق مجموعه صـوتی  زمستان،

 است.آشکار ساخته»  کوتاه«و » ماه«
 سقف آسمان کوتاه زمین دلمرده،

 غبارآلوده مهر و ماه
 زمستان است

 )101: 1393(اخوان ثالث،
هاي اعجازگونه قافیه، شفیعی کدکنی نیز  به ویژگی

آرایی براي ایجاد از انواع امکانات قافیهآگاه است و 
القاي معانی و  هاي کالم،پیوند بین پاره موسیقی،

 است.ها بهره بردهمقاصد دیگر در جهت رستاخیز واژه
از انواع  بدون اینکه خود را سرسپردة قافیه کند«او

هاي یجاد موسیقی، پیوند پارهآرایی براي اامکانات قافیه
و مقاصد دیگر در جهت رستاخیز کالم، القاي معانی 

) شفیعی 125: 1383عمران پور،»(استها بهره بردهواژه
کدکنی در موسیقی شعر، معتقد به تغییر قافیه همراه با 
تغییر مضمون شعر و احساس شاعر و مسیر سخن 

 در یک شعر قرین به توفیق،«اوست. او بر این است که
دگرگون قافیه نیز  با دگرگون شدن مسیر سخن شاعر،

 گوید:شود و این همان است که نیما یوشیج میمی
هرجا مطلب عوض شود  قافیه زنگ مطلب است.«

-98: 1368(شفیعی کدکنی،  »شودقافیه نیز عوض می
) به همین سبب است که وي عالوه بر بعد 97

است، قافیه شعرش را  سعی کرده موسیقیایی قافیه، 
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 ،در شعر زیر د.متناسب با مضمون و محتواي آن بیاور

ارتباط با صداي غرش بی»غرید«در کنار»غرنگ«آوردن
نیست و شاعر با این کلمه در صدد القاي صداي غرش 

است و از به خواننده از طریق موسیقی قافیه، بوده
آواي قافیه سود جسته است. همچنین خاصیت القایی 

صداي شاخ  »غرنگ«و »درنگ« ،»سنگ« هايقافیه
 رساند.زند، به گوش میگ ضربه میگوزن را که به سن

 سنگشاخ گوزن خسته شد از سختناي 
 درنگیک چند ماند خامش و پیوست با 

 وآنگاه بار دیگر
 غرید

 غرنگبا 
 )240: 1385(شفیعی،

گویـا   ،نیز در ابیات زیر »ه« صامت و »آ«کشیدگی
صداي آه و ناله شاعر را در فضاي شعر، طنین انـداز  

محتواي شعرش غم و درد و  کند و شاعر با اینکهمی
شکایت و ناراحتی است، ظاهر شعرش نیز این حزن 

ها نقشی اساسی در دهد و قافیهو درد را انعکاس می
 اند.انتقال مفهوم داشته

 صبرهاها و با ابرها شکایت لب
 ابرهابا صبرها حکایت بی آب 
 اما کسی ندید و ندانست

 یا
 دانست و دید لیک نیارست

 ستکه چه رفتهتا بازگو کند 
 یگانهبر آن غریب دهر و 

 زمانهزندیق زنده جان 
 )25-24: (همان

هایی که در پایان قافیه وجـود  ها و مصوتصامت
در  توانند تـاثیرات متفـاوتی داشـته باشـد.    دارند، می

در القاي مفهوم  در قافیه، »آ« شعر زیر نیز هجاي بلند
 کل کالم نقش داشته است.

 هاشبدر این 
 ماروغنی دارد چراغ بیکه از 

 فتیلش خشک می سوزد
 ابالو دود و بوي خنجیرش زهر سو می رود 

 یارا بگو پیر خرد زرتشت را
 »چراغ دیگري از نو برافروزد

 )29-28: (همان
در پایـان کلمـات قافیـه فضـاي     »آ«هجاي کشـیده 

 غمبار و گرفته شعر را، تشدید کرده است.در شعر:
        مرداب آن حال به نبرم حسرت

 ست خفته شب دشت درون کآرام

     طوفان از باکم نیست و دریایم
 ست آشفته خوابش عمر، همه دریا

 )265 :1385شفیعی،(
 مفـاعلن  مفعـول «وزن و کشـیده  هجاهـاي  وجود
 کــه آوردمــی پدیــد را مالیمــی موســیقی »مفــاعیلن
ــا متناســب ــش ب ــکون و آرام ــت س  و اســت اول بی
 موسـیقیایی  تجهـ  از کـه  دوم بیـت  کوتـاه  هجاهاي
 اول بیـت  موسـیقی  مقابل در و پویایی مفهوم مناسب

 عنـوان  بـه »آشـفته «و»خفتـه « هايواژه همچنین .است
 بیـان  بیـت  هر در که است مطلبی کل چکیده يقافیه
 )106 :1384صهبا،.( شودمی

 
 قافیه در شعر شاملو

از شاعران معاصر شاملو به  قدرت القایی قافیه توجه 
قافیـه گـاهی   « گویـد: این مورد مـی او در  استداشته

کند و چـون  قافیه به القاي مفهوم کمک می زیباست،
گرداند بـه  می حالت مرجع دارد توجه را بالفاصله بر

کلمه خاصی که مورد نظر شاعر اسـت و ایـن بـراي    
است. به همـین جهـت    رساندن مفهوم کمک بزرگی

ــت   ــی اس ــت خاص ــن داراي اهمی ــر م ــه از نظ  »قافی
ــاحب اختیار ــاقرزاده،،ي(ص ــاملو). 77: 1382ب در «ش
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-ترین انتخاب را در گـزینش واژه اکثر اوقات درست

اي که عـالوه بـر ایجـاد    آنگونه قافیه هاي قافیه دارد،
فرصت آوایی و موسیقیایی در شعر به القاء مفهـوم و  

 کند.محتواي شعر نیز کمک می
 تکیده

 کشیدهزبان در کام 
 خزیدهاز خود رمیدگانی در خود 

 تپندهخود به 
 خسته

 نشستهنفس پس 
 به کردار از راه ماندگان

 )550: 1380( شاملو،
هـاي  در اینجا بریـدگی سـطرها و نزدیکـی واژه   

ــانی و واج  ــاه پای ــاي کوت ــه و کشــیدگی هجاه -قافی

از طریق موسیقی خویش، از راه ماندگی »ه«و»ده«هاي
-و به هل هل  افتادن و خستگی را به خوبی القاء می

 ).88:  1384ان،(روش »کنند.
یا در شعر زیر قافیه متناسـب بـا محتـواي شـعر     

خستگی و اندوه شاعر را »نده-«انتخاب شده و تکرار
 کند .به خوبی القاء می

 همچون زخمی
 همه عمر
 چکندهخونابه 

 همچون زخمی همه عمر
 تپنده به دردي خشک

 گشودهي چشم بر جهان ابه نعره
 شوندهبه نفرتی از خود 

 )799-800: 1380(شاملو،
هاي(دلتنگ،آهنگ،جنگ و درنگ) در شـعر  قافیه

شوند، متناسـب بـا محتـواي    ختم می»نگ-«زیر که به
هـا،  در ایـن قافیـه  »نگ-«اند. تکرارشعر انتخاب شده

صداي برهم خوردن ابزار آالت جنگی را در صـحنه  

کنند و شاعر با گـزینش ایـن   نبرد به خواننده القاء می
ت معنایی را که در متن در پی بیان اسها خواستهقافیه

هـا،  با موسیقی و آهنـگ برخاسـته از قافیـه   ، آن بوده
تقویت کند و این هماهنگی خود سبب تاثیر هر چـه  

طـور  بیشتر شعر و اعتالي اثر ادبی شده است. همـان 
که گذشتگان نیز بالغت و رسایی کالم را نه در لفـظ  
و نه در معنی تنها، بلکه در رعایت تناسب بـین ایـن   

اند و شاملو با درك این نکتـه هنـري و   دانستهدو می
هماهنگی موسیقی و محتواي شعرش، هرچه زیبـاتر  

 .استمعنی مورد نظر خود را به خواننده، منتقل کرده
 بهتان مگوي

 را با ظلمات نبردي در میان است که آفتاب
 نیست دلتنگآفتاب از حضور ظلمت 

 نیست جنگبا ظلمت در 
 نیست آهنگظلمت را به نبرد 

 چندان که آفتاب تیغ برکشد
 نیست درنگاو را مجال 

 اش مدهیهمین بس که یاري
 اش مدهیسواري

 )900: همان(
قافیه نیز به اجبار یا بـه دلخـواه   « به عقیده شاملو:

شود و جزء صورت شعر نیسـت بلکـه از   ه نمیآورد
اسباب بزك نیسـت از روي   ؛گیردسیرت آن مایه می
نشیند و الجرم زیباسـت چـرا کـه    حساب در کار می

 ).64: 1375دستغیب ،»( مفید است
ــرار   ــر از وي تک ــعر زی ــوت »ن«و»م«در ش ومص

 کند.ناله را القاء می در قافیه، »آ«بلند
 من

 امرگاندرد در 
 اماستخوان حسرت در

 جانم چیزي نظیر آتش در
 )656: 1380(شاملو،                          پیچید
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آید، شاملو از آهنگی که از رهگذر قافیه پدید می

بی آنکه در پی تکـرار یکنواخـت و اجبـاري آن بـه     
جویـد.  شیوه قدما باشـد، در القـاء مفهـوم سـود مـی     

کـه  اي اسـت  ها در شعر زیـر بـه گونـه   گزینش قافیه
 کند:خستگی و درماندگی را به مخاطب منتقل می

/مــن هســتم/ مــن  بســتهدلو/  شکســته /خســته
هستم/ من هستم/ از این فریاد/ تا آن فریاد/ سـکوتی  

ــته در دره   ــب بس ــت/ ل ــته اس ــکوت/  نشس ــاي س ه
اي/ دانم/ جنبش شاخه/من می دانمسرگردانم/ من می
ان/ دهد/ و رقص لرزان شمعی ناتواز جنگلی خبر می

ــاموش/ در     ــار خ ــزاران ج ــاي ه ــنگینی پاپرج از س
/ مـن/  امشکسـته / درهم امخسته/  امنشستهخاموشی 

 امبستهدل 
 )355-354 :(همان

هـا، درازي  در قافیـه »آ«در شعر زیر نیز کشـیدگی 
 کند.شب را القاء می

 شب تار
 شب بیدار

 شب سرشار است
 )359: (همان

در ایــن شــعر  نیــز شــاملو  حالــت خســتگی و  
نفـس افتـادن را بـه زیبـایی بـا      واماندگی و به نفـس 

 است.القاء کرده گزینش قوافی مناسب،
/ از کشـیده / زبـان در کـام   تکیـده ایم/ باز ایستاده

/ تپنـده خود رمیـدگانی در خـود خزیـده/ بـه خـود      
 / به کردار از راه ماندگان نشسته /نفس پسخسته

 )550: (همان 
 

 اصریه در اشعار کالسیک شاعران معقاف
-هاي کالسیک فارسی شعر مـی شاعرانی که به قالب

هــاي زیبــایی بــین قافیــه و ســرودند نیــز همــاهنگی
اند. الفاظی که این موضوعات شعریشان بوجود آورده

شـان را بـه   انـد، احسـاس  شاعران براي قافیه برگزیده
است. این شاعران با استفاده صورت کامل انتقال داده

خــود  را  ،ام  در شــعراز قافیــه، همــاهنگی و انســج
اند. هوشنگ ابتهاج در اشـعاري کـه بـه    تقویت کرده

هاي سنتی سروده، در انتخاب قوافی مناسب بـا  قالب
دقـــت الزم را دارد و بخشـــی از  مضـــمون شـــعر،

هماهنگی بین مضمون و موسیقی شـعر را بـر عهـده    
گذارد و موسیقی کنـاري شـعرش از لحـاظ    قافیه می

در ابیات زیـر عـالوه بـر     هماهنگی قابل توجه است.
وزنــی مناســب کــه شــاعر بــراي شــعرش برگزیــده، 

» ه«به عنوان قافیه شعر کـه بـه   »شکسته«و»بسته«نقش
 تاثیر نیست.شوند در القاي غم، بیختم می

 خواهم بگویمم چه میــدانیــنم
 ستبستهانم در دهانم باز ــــــزب

 در تنگ قفس باز است و افسوس
 ستشکستهم ال مرغ آوازـــکه ب

 )53: 1378(ابتهاج، 
-مـی «و»گدازدمی«هايصداي ناله و فریاد از قافیه

و »آ«رسـد. تکـرار مصـوت بلنـد    به گوش مـی » نوازد
 است.این حالت را تقویت کرده» ز«صامت 

 مـخواهم بگویدانم چه مینمی
 گدازدمیی در استخوانم ـــغم
 ال  ناشناسی آشنا رنگـــــخی
 نوازدمی سوزدم گهی میـــگه

 )54: (همان
اي  است ها به گونهدر شعر زیر نیز انتخاب قافیه

که خود درد درونی و اندوه و حسـرت شـاعر را بـه    
هـا  غـم را القـاء    کنند. کشش قافیـه مخاطب القاء می

 کند.می
 آلودحزناي با زمزمه زدهخسته و غم

 کبودخزد از بام رو میــــــــشب ف
 ن و نسیمی نمناكده باراـــتازه بند آم
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 راود زدل سرد شبانگاه خموشـــمی ت

 )56: (همان
در شعر زیر نیز شاعر با گـزینش بحـر عروضـی    

انگیز مجتـث و کشـیدگی هجاهـا، حـس درونـی      غم
کـه در  »آ«خود را به خوبی القاء کرده و هجـاي بلنـد  

 ،»کنارش« ،»کارش« شود؛هاي این شعر دیده میقافیه
تانی که در آهنگ پایـان  و... و حالت اف »شرمسارش«

ابیات است، غم و اندوه شاعر را به زیبـایی انعکـاس   
 است.داده

دلی که در دو جهان جز تو هیچ یارش نیست                  
 نیست کارشرش تو یار نباشی جهان به ــــگ

ذت دریا پر است کشتی ما                               ــــــان زلـــــچن
 نیست کنارش م ورطه و اندیشهــــــــکه بی
ی به سان صدف وا کند دهان نیاز                           ــــــکس

 نیست کنارشکه نازنین گهري چون تو در 
افشان اشک من دیده است                 خیال دوست گل

 نیست شرمسارشزار شکر که این دیده ــه
 )227-226: (همان

انتخاب وزنی مناسـب  در شعر زیر شاعر عالوه بر 
ها را طـوري انتخـاب کـرده کـه     با محتواي شعر، قافیه

نالـه و درد درونـی شـاعر را نشـان     »اي«هجاي کشیده
دهد.موسیقی ردیف نیز مکمل موسیقی قافیـه شـده   می

 کند.در ردیف نیز جلب توجه می»اي«و تکرار

 م غربت شکیب نیستـــام که در غزینگونه
 نیست غریب ،ایت هجرانـــگر سر کنم شک

 ام ببخشیر و صحبت جانانهــــــانم بگــج
 نیست شکیبکزجان شکیب هست وزجانان 

خرام              کن اي سرو خوشگلبانگ سایه گوش...
 ن سوز دل به ناله هر عندلیب نیستـــکای

 )131-130: 1378(ابتهاج،
پور نیز به القاء مفهوم از طریـق قافیـه   قیصر امین
هــایی بســیار برخــی اشــعارش قافیــه پرداختــه و در

ضـوع مـورد نظـر خـود آورده اسـت.      متناسب بـا مو 
هـا،  عاشق کلمات است و براي عشق بازي با واژه«او

چیدن، ترکیب و تزویج آنهـا، فضـاي شـعر، بهتـرین     
ــراي جــوالن اندیشــه و عواطــف   فضــاي مناســب ب

). این توجه بـه ابعـاد   138: 1389(ماه نظرى، »اوست
است که او در انتخاب قافیـه  شده مختلف کلمه سبب

هایی را برگزیند که عالوه نیز نکته سنج باشد و قافیه
بر غنا بخشیدن به موسیقی شـعر، در القـاء و تـداعی    

آنچـه وزن  د نظر شاعر نیز نقـش داشـته باشـند.    مور
شعر زیر را هر چه متناسـب تـر بـا فضـاي غمگـین      

ــه  ــر آن کــرده، قافی هــاي آن اســت هجــاي حــاکم ب
ها تکرار شـده صـداي نالـه    که در آخر قافیه»اي«بلند

 :کندشاعر را در فضاي شعر طنین انداز می
                                     ایمپژمردهرا پا اگر زرد و ــس
 ایمنسپردهی دل به پاییز ـــول
و گلدان خالی لب پنجره                                     ـــچ

 ایمخورده پر از خاطرات ترك

ایم                                     ر داغ دل بود ما دیدهـــاگ
 ایمخوردهاگر خون دل بود ما 

ایم                                   ل است آوردهــاگر دل دلی
 ایمبردهاگر داغ شرط است ما 

   ه ي دشمنان,گردنیم                                   ــاگر دشن
 ایمگردهجر دوستان,ـــاگر خن

ک گواه                                     ـــاین گواهی بخواهید:
 ایمنشمردههایی که همین زخم

 رــدلی سربلند وسري سربه زی
 ایمبردهاز این دست عمري به سر

 )101-100:  1372پور،(امین  
بحر مجتث، وزنی سنگین است که مناسب بـراي  

نتخاب شده کـه محتـوایش بیـان انـدوه و     شعر زیر ا
هــا)نیز بســیار موســیقی کناري(قافیــه ؛ناکــامی اســت

ــا موضــوع انتخــاب شــده  ــد و هجــاي متناســب ب ان
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-سوز درونی و آه و نالـه شـاعر را مـی   پ» اي«کشیده

 رساند.

ست                          ـنی خزانیتر زخزان دلم رفتهـــگ
 ستـین آسمانیبارتر از چشمم ارهــست

من                                ـهاي آفتابی م تنگدلیــه حجــــب
 ستـنی کهکشانیله هیچ ـدار حوصــم

ست                    ـات اي اشک آستینی نیسزاي پاکی
 ستـنی آستانیات اي عشق به سربلندي

مرا که شانه ام از حمل آفتاب خم است                     
 نیست سایبانیدو دست تو ز پناه ـــبج

هاي سرگردان                       مــبه سوگواري این چش
 نیست خوانینوحهبه غیر چشم سیاه تو 
وزت                             ــــهاي دلسبه غیر تسلیت چشم

 نیست زبانیهماز تسلی به ـــــمرا  نی
 )144-143( همان:

ي کوچـه  ت گروهـی را کـه در انتهـا   شاعر حسر
خواهد بـه  اند، میچشم به انتظار تصویر پنجره شب،

تصویر بکشد و بغض و اندوه آنان را بیان کند. براي 
(مفعول فاعالت مفاعیل ،بیان این منظور وزنی سنگین

کند. عـالوه بـر وزن سـنگین و    فاعلن) را انتخاب می
غمناك شعر، آنچه غـم و انـدوه را بـر فضـاي شـعر      

 -ناري حاصل از ردیف پنجرهحاکم کرده، موسیقی ک
هایی است که هجاي و قافیه -شودختم می» ه«که به 

 را با خود دارند.»ر«و صامت لرزشی»اي«بلند
وچه شب زیر پنجره                           ـــهاي کـــدر انت

 پنجره تصویرره به ــــقومی نشسته خی
 این سوي شیشه شیون باران و خشم باد

 پنجره گلوگیربغض  شهــــدر پشت شی
ت پنجره گفتگو بس است                       ــــاصرار پش

 پنجره تغییرم به ـــــی برآوریـــــدست
و در افکنیم                       ــــاي نتا آنکه طرح پنجره

 پنجره تصویررت ــــدیوار ماند و حس

  اي است              ایم که دیوار شیشهما خواب دیده
 پنجره رــتعبی ایم بهدهــــک رسیــــاین

اب را به غنیمت بیاوریم                               ــــــــــتا آفت
 پنجره تسخیرانده به ــــــیک ذره راه م

 ود  ـشا وا نمیـن مـاخـد نـا کلیـز بــج
 پنجره رـجیـزن هـه بـزرگ بستـل بــقف

 )146-145: (همان
 طــوري را قافیــه هجــاي نــیذه نبــوغ بــا شــاعر

 قـدرت  هـم  ردیـف  بـه  آن نغمـه  کـه  کـرده  انتخاب
 است. بخشیده

 
 گیرينتیجهبحث و 

قافیه به عنوان بخشی اساسی از موسیقی کناري شعر، 
عالوه بر نقش موسیقیایی و غناي موسـیقیایی شـعر،   
در انتقال مفاهیم مورد نظـر شـاعر نیـز نقـش دارد و     

افیـه در جهـت ایجـاد    شاعران توانا از این ویژگـی ق 
هارمونی و هماهنگی در شعرشان نهایـت اسـتفاده را   

اند و بدین صورت بر زیبایی و تاثیر شـعر خـود   برده
-در شعر نو برجسته اند. این ویژگی مخصوصاًافزوده

پـردازي  تر است بدین سبب که محدودیتی در قافیـه 
تواند شکل ظاهري شـعرش  وجود ندارد و شاعر می

یز بخشی از آن است متناسـب بـا شـکل    را که قافیه ن
ذهنی خود بیاورد و قافیه در اختیار شـاعر اسـت. از   

ــه   ــر نمون ــعر معاص ــن رو در ش ــایی از  ای ــاي زیب ه
-هماهنگی موسیقی حاصل از قافیه و مفهـوم را مـی  

شـفیعی   اخوان، بینیم و شاعران معاصر از جمله نیما،
 کدکنی(نمایندگان شعر نیمایی)، شاملو(نماینده شـعر 

(نماینـده شـاعران    پـور و ابتهـاج  سپید)، قیصر امـین 
سـرا) و دیگـر شـاعران از ایـن ویژگـی      معاصر سنتی

انـد و هنرمندانـه از   استفاده کرده قافیه به بهترین نحو
قافیه در القـاء مفـاهیم وانتقـال احساسـات و معـانی      

انـد و بـدین صـورت    مورد نظر خود اسـتفاده کـرده  
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خاصـی بـه شـعر خـود      اند و نظامزیبایی خلق کرده

اند و پیوندي ارگانیک به اجـزاء شـعر خـود    بخشیده
 اند.داده

 

 منابع
راهی و آهی(منتخب هفـت  .)1378( هوشنگ ابتهاج،

 انتشارات سخن:تهران. دفتر شعر)

نشــر   :تهــران.ســیاه مشــق  .)1378( ________
 .کارنامه

 .العمـده  .)1981( ابـوعلی حسـن   ابن رشیق قیروانی،
ــحیح  ــق و تصـ ــی تحقیـ ــد محیـ ــدینمحمـ  الـ

  .بیروت.چ پنجم.عبدالحمید
دیـدگاه  . «)1391( عبدالحسـین  فـرزاد، ؛ بهاره رفعتی،

هاي مهدي اخوان ثالث نسبت به وزن و قافیه در 
 .50-52صص .100. شماره مجله حافظ. »شعر
بررسی کارکردهاي تکرار «). 1390( مسعود روحانی،

. شـاملو  ،در شعر معاصر (با تکیه بر شعر سپهري
. مجلـه بوسـتان ادب دانشـگاه شـیراز    . »و فروغ)

 -168. صـص  8سال سـوم. شـماره دوم. پیـاپی    
145. 

(برگزیـده   بهترین امیـد  .)1355( مهدي اخوان ثالث،
  .آگاه :تهران.چاپ دوم.نثر و شعر) عقیده،

 :تهـران  .چ سـوم. آخـر شـاهنامه   ).1348(ــــــــــ 
 .انتشارات مروارید

ـــ  ــعر ز .)1393(ــــــــــ ــاشـ ــان مـ ــد  .مـ محمـ
 .انتشارات نگاه .تهران:حقوقی

ــین ــور،ام ــر پ ــه .)1372( قیص ــان آین ــاي ناگه چ . ه
 .نشر سراینده :تهران.اول

ــا ــس  .)1358( براهنی،رض ــال در م ــران .3چ .ط  :ته
 .انتشارات زمان

چ . امیـــدي دیگـــر .)1380( الـــدینترابــی، ضـــیاء 
  .نشر دنیاي نو :تهران.اول
چــاپ . دبــی نیمــانظریــه ا .)1377( منصــور ثــروت،
 .انتشارات پایا: تهران.اول

 تهـران:  .نقد آثار شـاملو . )1375( دستغیب، عبدالعلی
   .چاپار

ترجمـه   .هاي نقـد ادبـی  شیوه .)1373( دیوید دیچز،
 انتشارات علمی. .تهران:4چ  .محمدتقی صدقیانی

چ  .موسیقی شـعر شـاملویی   .)1384( حسن روشان،
 .گسترانتشارات سخن :تهران.اول

شعر بی دروغ شعر  .)1363( عبدالحسین کوب،رینز
  .انتشارات جاویدان :تهران.چ چهارم .بی نقاب

چـاپ   .فرهنگ اصطالحات ادبـی  .)1387( سیما داد،
 .انتشارات مروارید چهارم. تهران:

بـه کوشـش    .مجموعه اشـعار  ).1380( احمد شاملو،
 . انتشارات زمانه :تهران. شاهینیاز یعقوب

. موسـیقی شـعر   .)1368( محمدرضا شفیعی کدکنی،
 .انتشارات آگاه :تهران

ـــ  ــوهی . )1385(ـــــــــــ ــوي ک ــزاره دوم آه  .ه
 .انتشارات سخن. تهران: چاپ چهارم

فی معاییر اشعار  المعجم .)1335( شمس قیس رازي
ــی  .العجــم ــه قزوین ــی  .تصــحیح عالم کتابفروش

  .چاپ رشدیه: دانشگاه تهران
ــاري،  ــاحب اختی ــروز ص ــا ؛به ــا قرزاده،ب  حمیدرض

، هاها و عاشقانهشاعر شبانه.احمد شاملو .)1382(
 .انتشارات هیرمند: تهران .چ اول

شناسـی  مبـانی زیبـایی  «). 1384پـاییز  ( فـروغ  صهبا،
مجله علوم اجتمـاعی و انسـانی دانشـگاه    ». شعر

 دوم. شـماره سـوم. (پیـاپی    دوره بیست و .شیراز
 .90-109 صص. )44
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 موسـیقی « ).1383زمسـتان  ( امحمدرضـ  پـور، عمران

 شــفیعی محمدرضــا«سرشــک . شــعر م در قافیـه 
ــژوهش فصــلنامه .»کــدکنی ــی هــايپ  .6 ش .ادب

 .123-146 صص
ترجمـه علـی   . شناخت زیبـایی  .)1357( فیلیس شیله

 .کتابخانه طهوري :تهران. چ چهارم .اکبر بامداد
 ». پـور موسیقی اشعار قیصر امـین «). 1389( ماه نظري

. شـماره  صصی زبان و ادبیات فارسیفصلنامه تخ
 .137-165. صص 5

 .چ اول. از معنـا تـا صـورت    .)1388( مهدي محبتی،
 انتشارات سخن.: تهران

مجموعه مقاالت نخستین همایش . )1381( مرتضایی
به همت اداره کل فرهنـگ و ارشـاد    .نیماشناسی

ــدران   ــتان مازن ــالمی اس ــد. اس ــاري. دو جل : س
  .انتشارات شلفین

 .مثنـوي معنـوي   .)1384الـدین محمـد (  جـالل  مولوي،
به کوشش مهدي آذر .تصحیح نیکلسون رینولد الین

 .انتشارات پژوهش :تهران.یزدي

 .کلیـات دیـوان شـمس تبریـزي     .)1375( ــــــــــ
انتشـارات   :تهـران  .الزمان فروزانفـر تصحیح بدیع

                                                                   .راد

چــاپ . هــاي همســایهحــرف .)1363( نیمــا یوشــیج
 .انتشارات دنیا: تهران .پنجم

بـه   .درباره هنر و شعر و شاعري .)1385( ______
 .انتشارات نگاهتهران:  .کوشش سیروس طاهباز

 گـردآوري  .اشعار کامل مجموعه .)1389(ــــــــــ 
 .نگاه انتشارات. تهران: طاهباز سیروس
. وزن و قافیه شـعر فارسـی   .)1369یار (وحیدیان کام

 جا.بی :تهران .چ دوم

 .چ سوم .چشمه روشن .)1370( غالمحسین یوسفی،
 .انتشارات علمی :تهران

ـــ ( ــذ زر .)1363ــــــــــ ــران .چ اول .کاغـ  :تهـ
 .انتشارات یزدان
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