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Aesthetic Look to the Phonetic
Structure of the Poem,

Mohammad Reza Shafiee Kadkani

M. Rouhani1

Abstract
Structuralists believe that The basis of poem
is structure and structure Considered to be a
set of interrelated elements Constituting a
total. One of the major structures of literary
language Has long been And prosperity in the
new literary criticism in the literature about
the West has been considered, is phonetic
structure. In other words, The new structural
studies, Superstructure is of more importance.
In this study to investigate the superstructure
(phonetic structure) and the exact
classification of all methods of forming the
structure of the poem deals with Mohammad
Reza Shafiee Kadkani and Mentioned to
Literary industry that have a role in shaping
the phonetic structure. shafiee is one of
contemporary poets that has Classical and
nimaee form of poems. the colection Hezare
dovom ahooye koohi is indicated that he use
the Multiple language capabilities could be
strengthened The musical aspect of poetry.
The phonetic construction of three levels:
phonetic balance, Lexical balance and syntax
balance is very interesting in Shafiee poetry.
application in various industries such as types
of repeat procedures, Rhyme, Pun and using
the elements of music (Outer, inner, aside ...)
has added a beautiful of phonetic structure
shafiee kadkani’s poem. He looks at the
special features of different components
forming the word –Phoneme to sentence- has
outstanding aesthetic and artistic beauty of
the poetry.

Key words: Aesthetic, phonetic structure,
balance, MohammadReza Shafiee Kadkani.
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مقدمه
. هنرۀالزماست و زیباییهنراقسامازکییشعر

دارد و زیباییباتنگاتنگیاطارتببنابراین شعر
الن. استشناسیزیباییجهتازبررسیقابل

وبدونیکباشاعر«: نویسدمیبارهایندر1پو
بافقطسروکارش. نداردکاريبودنحقیقیای

زیباییبهرسیدناونخستینۀوظیف. ستازیبایی
آنازايجلوهجهانی،اینزیباییکهاستبرین
- زیباییاما) 20: 1381نامداریان،پور(.»است

اي نیست و شایدکار چندان سادهشناسی شعر
ثر در زیبایی ؤدرباره عوامل مداشتاذعانبتوان

است،نشدهارائهثابتیودقیقنظریک شعر،
همانبهقائلزیباییفهمبرايتواننمی«زیرا
کاراییعلمیادراكدرکهشدايمفهومیابزار
از سوي دیگر، )24: 1380دي،احم(. »دارد

فلسفی، -هاي شخصی، عقاید مکتبیسلیقه
فرهنگ ملی و جایگاه تاریخی هر شخص و 
گروهی در راه شناخت و تعیین ارکان زیبایی 

و موجب بروز اختالف در بین مؤثربسیار 
ازکیهربنابراین، . شناسی استمدعیان زیبایی

راعواملیخودنگرشوسلیقهفراخورمحققان
راستايالبته در. انددادهنسبتشعرزیباییبه

شناسی،زیباییمنظرازشعرتردقیقارزیابی
هرتوانیممیکهمعتقدند محققانازبرخی

آیاکهعنواناینبهفقطشعردرراعنصري
اشاصلیهدفبهرسیدندرراشعرتوانسته

درتوانیممیهمچنین. کنیمارزیابیکند،کمک
عناصراینآیاکهنظراینازشعرکلمورد
راکاملمجموعهکیودادههمدستبهدست

1. Allen Poe

پرین،(. »نماییمقضاوتنه؟ایانددادهتشکیل
زیباییمبنا،همینبرنیز2کالریج) 103: 1373
آنگوناگونهايقسمتزیباییمحصولراشعر

- می،بنابراین) 173: 1373دیچز،(. استدانسته

کیازحاصلزیباییکهگونهانهمگفتتوان
آنگوناگونهايبخشزیباییمجموعهمعماري،

واحدهايزیباییحاصلهمشعرزیباییاست،
ساختژرفوروساختازاعمآنساختاري

بخشدرشعرساختاريواحدهاي. است
وواژگانآواها،(زبانازعبارتآن،روساخت

،درونیبیرونی،(موسیقی،)نحويهايصورت
بخشدرواستصورخیالو) معنويوکناري
موضوعواندیشهعاطفه،شاملساخت،ژرف

)93: 1384صهبا،(. است) معنی(
ساختاراستشدهتالشجستارایندر

به عنوان -کدکنیمحمدرضا شفیعیشعرآوایی
مورد-یکی از شاعران برجسته دوره معاصر

حاصلهايزیباییوگیردقرارجانبههمهبررسی
ازشدهگرفتهکارهبهايظرافتوهاتکنیکاز

وواژگانهجاها،ها،واكساختاردرشاعرسوي
روساختةدهندتشکیلاجزايعمدهکهجمالت

شفیعی . شوددادهنشانآیند،میحساببهشعر
به مباحث کهاستمعاصرشاعرانازیکی

رغم بهوي . فرمالیستی روي خوش نشان داد
صور خیال در آثار نخستین خود مانند اینکه در

گزیده غزلیات و مقدمه کتاب شعر فارسی
خوردگی عاطفه شعر گره«اذعان داشته که شمس

و تخیل است که در زبانی آهنگین شکل گرفته 

2. Coleridge
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موسیقی در کتاب ) 15: 1365فیعی،ش(» باشد
- دهد و میدیدگاه متفاوتی را بروز میشعر

مین امروز عصر، ممکن است فردا یا ه«: نویسد
دیگري داشته باشم ولی در این لحظه با ةعقید

اي شعر حادثه: توانم بگویماطمینان خاطر می
شفیعی(. »دهداست که در زبان روي می

سخن دکتر شفیعی در واقع .)3: 1380کدکنی،
هاست که ادبیات را نوعی همان نظر فرمالیست

ز دانستند که با انحراف ازبان میةکاربرد ویژ
. گرددزبان عملی و در هم ریختن آن متمایز می

ایشان آشکارا از )109: 1388محمدیان، (
به نظر او فرمالیسم .کندفرمالیسم جانبداري می

. یعنی اهمیت دادن به صورت و ساخت و هنر
ها بیشترین توجه خود را بر جنبه فرمالیست

شفیعی نیز . کردندموسیقیایی شعر متمرکز می
شعر چیزي نیست جز به کهمعتقد است 

اما اصطالح موسیقی را . موسیقی رساندن کالم
داند بلکه هر نوع محدود به قلمرو اصوات نمی

تناظر و تقابل و تضاد و نسبت فاضلی را وارد 
)110-111: همان(.کنددر عرصه موسیقی می

دو محمدرضا شفیعی کدکنی داراي
یهزاره دوم آهوي کوههاي به نامشعرمجموعه

در این مقاله به ست کهاي براي صداهاآیینهو 
در. توجه شده استهزاره دوم آهوي کوهی

شفیعیشعرآواییساختارشناسیزیباییۀزمین
هرچند در . استنگرفتهصورتمستقلیکار
الي بررسی اشعار وي، اشاراتی به عناصر البه

در شعرش شده اما به صورت دقیق مؤثرآوایی 
. ه این مقوله پرداخته نشده استو ساختارمند ب

برخیةدربارشناسانهزیباییهايپژوهشالبته
جملهآنازکهگرفتهصورتشاعرانازدیگر

تحولتحلیل«: کرداشارهموارداینبهتوانمی
،»معاصرشعردرشناختیزیباییهايآرایه

نظریهاساسبریزديفرخیاشعارزبانیتحلیل«
شعرشناسیزیبایی«و»تقاديانشناسیزیبایی

روشومحتواتحلیلازمقالهایندر. ... و» خیام
تعیینبراي.استشدهاستفادهايکتابخانه
بهشفیعی،شعرزیباییدرآواییساختارجایگاه
تحلیلوتجزیهوپرداختهوياشعاردرتدقیق

هجاواك،سطحدر(تکرارهاآوایی،ساخت
هزاره دوم مجموعهدرشعرشموسیقیو...) و

. ایمداشتهچشمپیشراآهوي کوهی
آوایی،ساختاربحثبهشدنواردازقبل

حاصلساختاراینکهشوداشارهاستالزم
-روشازیکیاست؛زبانیتشخصروشکدام

-آشناییهنري،آفرینشدربخشیتشخصهاي

درمطرحمفاهیمتریناساسیازکهاست3زدایی
اصطالح،این«. استروسهايلیستفرماۀنظری

شعرزبانکهگیردمیدربرراشگردهاییتمامی
باوکندمیبیگانههنجار،وطبیعینثرزبانبارا

ونمایدمیمخالفتمخاطبانزبانیهايعادت
ایجاددگرگونیوتغییرنوعیادبی،آثارۀهمدر
زداییآشنایی) 107: 1377مقدم،علوي(. »کندمی
،4شکلوفسکیبارنخستینکهاستطالحیاص
بعدهاوبردکاربهیـادبدـنقدریـروسقدـمنت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3. De-familiarization
4. Shoklovsky
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وفرمالیستمنتقداندیگرتوجهمورد
قرار...و6تینیانوف،5اکوبسنیمانندساختارگرا

» سازيبرجسته«صطالحا،7موکارفسکیوگرفت
.  بردکاربهمعنیایندررافورگراندینگای

عناصرکارگیريبهازاستعبارتسازيبرجسته
وکندنظرجلببیانةشیوکهايگونهبهزبان

زبانازانحرافسازيبرجسته.باشدغیرمتعارف
کیکهشودمیحاصلهنگامیآنواستمعیار
توجهورودکارهبمعمولبرخالفزبانیعنصر

لیچنظراز. نمایدجلبخودبهرامخاطبان
:استپذیرامکانشکلدوبهسازيبرجسته
خودکارزبانبرحاکمقواعددرآنکهنخست
برقواعديآنکهدوموپذیردصورتانحراف

بدین.شودافزودهخودکارزبانبرحاکمقواعد
ةشیودوطریقازسازيبرجستهترتیب

خواهدتجلی» افزاییقاعده«و» گریزيهنجار«
گریزهنجارگریزي،)43: 1383صفوي،(.افتی

ومطابقتعدموهنجارزبانبرحاکمقواعداز
انوشه،(استمتعارفزبانبامعانیهماهنگی

: ازنداعبارتآنمختلفانواعو) 1445: 1376
معنایی،گویشی،سبکی،گرایی،باستانآوایی،

-55: 1383صفوي،... .(وگانیواژنوشتاري،
افزایی، افزودن قواعدي بر قواعد زبان قاعده).42

توان گفت فرآیند قاعده افزایی هنجار است، می
چیزي نیست جز توازنی که از طریق تکرار به 

ها بدین معنا که تکرار آواها، واژه. آیدوجود می
آورد که هاي دستوري توازنی پدید میو ساخت

شود و از موسیقی مییآمدن نوعسبب به وجود
-شعر میتأثیربه این ترتیب بر لذّت خواننده و 

آنچه که در این مقاله نیز مد نظر است، . افزاید

هاي توازن افزایی است که به گونههمین قاعده
و توازن واژگانی ) دستوري(آوایی، توازن نحوي 

شود و در ساختار آوایی کالم شاعر دیده می
.اردگذمیتأثیر

آواییساختار
تزییناتشاملاستساختاري8آواییساختار
آندرکهمتنزیباییعناصرتعبیريبهیابدیعی

این. شودمیتوجهبیشتراثرروساختبه
وقواعدمطابقوکالمیتکرارطریقازساختار

ساختار.گیردمیشکلزبانیخاصالگوهاي
استبیادزبانعمدهساختارهايازیکیآوایی

دروبودهمطرحاسالمیبالغتدردیربازازکه
غربادبیاتدرجدید،ادبینقدشکوفاییدوره

طوربه. استگرفتهقراربسیارتوجهموردنیز
عبدالقادراسالمی،بالغتنامنتقدمیانازکلی

ویاکوبسنغربنامنتقدمیانازوجرجانی
و»زیباشناسیتئوري«اساس9استروسلوي

نظمپایهبرراخود»آواییساختار«تحلیل
واژهیکزیباییکهباورنداینبروکردهاستوار

-میاحساسکالمترکیبمجموعهوبافتدر

)102: 1390زارع،وآقاحسینی(. شود
- نظریهدیدگاهبراساس»آواساختار«

کهساختاریست،10چون توماشفسکیپردازانی
گرفتهنظمخودیـآوایافتـبراساسـبرهـیکس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
5. Jacobson
6. Tinianov
7. Mukarovsky
8. Phonetic Structure
9. LeviStrauss
10. Tomashovsky



1394زمستان ، 13پیاپی ،اول، شماره چهارم، سال »هاي ادبی و بالغیفصلنامه پژوهش«24

هرگونهشاملو ) 60: 1385احمدي،(است
کالمیطریقازکهاستصوريتوازنوتناسب

شکلزبانیخاصالگوهايوقواعدمطابقو
بهاعتقادي11هگلفالسفه،میاندر.باشدگرفته
آواییۀالیاونداردشعر) روساخت(زبانزیبایی

ۀعارضراآنودهدمیجلوهاهمیتکمراشعر
استآنبروخواندمیشعرتصادفیوظاهري

. نیستزبانادبیات،شناختیزیباییسطحکه
دیگربرخیکهحالیدر) 376: 1379ولک،(

- زیباییشعرمعتقدند13فوسلرو12کروچهمانند

خالقوهنريجنبهزبان«است؛زبانباآفرینی
نظربه. استعجینزیباییوسبکباودارد

-میواستخالقیتوهنرنوعیزبان،»فوسلر«

زیباییوسبکويجوجستبهزباندرتوان
عالوهشعرآواهاي)120: 1378شمیسا،(. »رفت

گاهدارندشعرموسیقایییباییزدرکهنقشیبر
معناةالقاکنندخودشعر،ارکانسایرباهماهنگ

تصویرسازها،واژهآشکارمعنیبهتوجهبدونو
صهبا،(. هستندعواطفبیانگروآفرینزیباییو

مراتبسلسلهبراساسراآواساختار) 94: 1384
سطحسهدرتوانمیزبانآواییساختتحلیل

توازن«و» واژگانیتوازن«،»یآوایتوازن«
.کردبنديطبقه» نحوي

آواییتوازن. 1
اي از توازن کالمی است که از توازن آوایی گونه

آید و بر بار موسیقایی شعر تکرار آواها پدید می
که در نمودار مربوط به آن چنان. افزایدمی

گونه از توازن به دو بخش کمی این،خواهد آمد

توازن آوایی کمی، . شودو کیفی تقسیم می
سازنده وزن شعر است و توازن آوایی کیفی، 

آرایی را هایی از تکرار آواهاست که واجشیوه
اهمیت جنبه آوایی واژه در یک .آوردپدید می

شعر، اگر بیش از  جنبه معنایی آن نباشد کمتر از 
هاي هر واژه از نظر شاعر یکایک واج. آن نیست

ها، هی و بلندي واژهز اهمیت است؛ کوتائحا
تعداد هجاهاي هر واژه، روانی یا دشواري تلفظ 

ها، بخش مهمی از هاي آوایی واژهو دیگر ویژگی
اثرهر. هاي شاعر در گزینش واژه استدغدغه
هاییصوترشتهچیزهرازپیشادبی،هنري
آواییهاينشانهمجموعهازشدهتشکیلاست

اثربربانیزخاصقواعدمطابقکهقراردادي
رازبانتربزرگواحدهايیکدیگر،باترکیب
کالمنظمدرراخودتواناییتااستدادهتشکیل

آواییهاينشانهاین. دهدنشانزبانبرتسلطو
آواهاي«صورتبهکالمآواییبافتدر

نقشافاده» زنجیريزبرآواهاي«و» زنجیري
هايصهمختازدستهآنزنجیريآواهاي. کنندمی

تولیددرکهاستگفتارزنجیردرزبانآوایی
آواهايواحدعنوانبههاواج. دارددخالتواج

) همخوان(»صامت«:اندگونهدوبرزنجیري
)81: 1384فرشیدورد،(. )واکه(» مصوت«و

همدنبالبهکهاندآواهاییزبرزنجیريآواهاي
آواهايبااليبروخارجدربلکهآیندنمی
گروه،اختمانـسدرودـگیرنمیرارـقريـیزنج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
11. Hegel
12. Croce
13. vossler
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)81: مانه(. کنندمیبازينقشجملهووارهجمله

)وزن(توازن آوایی کمی. 1-1
و ناپذیر شعر استموسیقی جزء ذاتی و جدایی

.تنگاتنگ داردوزن با موسیقی ارتباط مستقیم و 
به لحاظ کوتاه و ،هنگامی که یک مجموعه آوایی

ها و ها و یا ترکیب صامتبلندي مصوت
- ها از نظام خاصی برخوردار باشد، گونهمصوت

- می» وزن«آید که آن را اي از موسیقی پدید می

وزن و عناصر موسیقایی شعر از عناصر . نامیم
به اي گرایان توجه ویژهمهمی هستند که صورت

گرایان بر این باورند که وزن از صورت. آن دارند
جمله عناصري است که در کشف معنا و 

از منظر شفیعی نیز . دریافت متن سودمند است
-پس از عاطفه، که رکن معنوي شعر است، مهم«

ترین نیروها از آن وزن است مؤثرترین عامل و 
چرا که تخییل و تهییج عواطف بدون وزن کمتر 

او )47: 1380شفیعی کدکنی،(. »فتدااتفاق می
وزن را وقتی شعرهاي بیمن شخصاً: گویدمی
کنم که نبودن موسیقی و خوانم احساس میمی

شود که دیگر عناصر جلوه هنري باعث می
... رغبتی به خواندن آن شعر نداشته باشم

کنم که آن شعرها از مسیر ذهن و احساس می
چیز در من گذرد بی آنکه هیچ اندیشه من می

)57: 1345شفیعی کدکنی،(. رسوب کرده باشد
این گفته بیانگر آن است که شفیعی وزن را 

. داندضروري و ذاتی شعر می
هزاره دوم آهوي گرچه در دفتر شعر 

شود چند شعر به سبک کالسیک دیده میکوهی
اند که اما بیشتر اشعار این مجموعه اشعار نیمایی

. ا نه وزن لجام گسیختههمه داراي وزن هستند ام
شفیعی همه جا تسلط خود را بر وزن حفظ کرده 

... و آن را به زیباترین وجه به پایان رسانده است
هاي شعر نیز بندي سطرها یا مصرعاز نظر پایان
اي که نیما بنا نهاد، پایبند به قاعدهشفیعی کامالً

است بدین صورت که همه سطرهاي یک شعر 
کسانی شروع و با رکن را با رکن عروضی ی

کند مگر چند مورد که در یک یکسانی ختم می
: 1383صهبا،(. یا دو سطر تغییر کرده است

108-107(
-هاي شعر شفیعی داشتن وزناز ویژگی

هاي گره خورده با ذهن شعرپسند ایرانی است؛ 
ها نشان از این دارد که شاعر در انتخاب وزن

مورد تمام اوزان . وزن هیچ تعمدي ندارد
ترین هایی است که بزرگاستفاده، همان وزن

از . اندشاعران زبان فارسی در آنها شعر سروده
توان به این موارد بحور مورد استفاده شاعر می

مضارع، رمل، هزج، مجتث، متقارب، : اشاره کرد
آمار حاکی از آن . ...رجز، متدارك و خفیف و

است که اوزان اشعار شفیعی نه چندان محدود
است که موجب یکنواختی موسیقی شود و نه 
چندان متنوع که دفتر شعر او را به دفترچه 

اغلب شعرهاي . تمرین عروض تبدیل کرده باشد
شاید . شفیعی در اوزان جویباري و مالیم است

هاي دلیل کاربرد این اوزان آن باشد که وزن
از نظر -که اوزان تند و متحرکی است-خیزابی

ا شخصیت و منش شفیعی روحی و روانی ب
)109-111: 1383صهبا،(.چندان سازگار نیست

هایی از اشعار نیمایی شفیعی به همراه نمونه
:اوزان آنها
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رودخانه صخره را ربود و برد             -
فاعالت فاعالت فاعالن

لیک سبزي خزه                                                    
فاعالت فاعلن

رود                             روم ولی نمینماید اینکه میمی
فاعالت فاعالت فاعالت فاعلن

)104/ه(ایستاده مثل اژدهاست
فاعالت فاعالت فاع

گویمش تبار تبرها                                           می-
مفعول فاعالت مفاعیل

جواب تو ماندند                                     وقتی که در
مفعول فاعالت مفاعیل
ات خواندند                             زان گونه گبر و رافضی
مفعول فاعالت مفاعیلن

اي گبر و                                                            
مفعول 

رافضی و                  
فاعالت 

شمار                                        از این گونه بی
مفاعیل فاعالن

)        25-26/ ه(آنجا چه بود پاسخت اي یار؟
مفعول فاعالت مفاعیل

)واجیتوازن(توازن آوایی کیفی. 1-2
شود گفته میهایی به شیوه» توازن آوایی کیفی«

ها با تناسب و ها و مصوتکه در طی آن صامت
گیرند کدیگر قرار مییهماهنگی خاصی در کنار 

اي توازن موسیقایی پدید گونه،و با تکرارشان
از آنجا که . افزایندبر موسیقی شعر میوآورده

ها و مصوت) هاهمخوان(ها تکرار شدن صامت
طور ه و ب-در زبان هنجار و گفتار ) هاواکه(

دهد، این شیوه در کمتر رخ می-عادي
.گیردسازي جاي میچارچوب فرآیند برجسته

زبانیواحدتکرارازواجی،توازن
انتخابباشاعر. شودمیایجادواژهازترکوچک
بههستندخاصیهايواجدارايکهواژگانی

گاهیحتیوزندمیدستآواییبرجستگی
وواژهاريیبهاستقرارکهراآنچهازتصویري

. کندمیالقاهاواجآنۀوسیلبهکند،بیانتصویر
موسیقاییارزشداراياینکهنظرازواجیتوازن
درچنانکه(استگروههفتبهتقسیمقابلباشد

تکرارامکاناتسایرو) آمد1شمارهنمودار
موسیقاییارزشازیافارسیهجاییدرونواجی

امکاناتازجداارزشییاونیستبرخوردار
)168- 169: 1383صفوي،(. نداردذیلۀگانهفت

آغازینهمخوانتکرار. 1-2-1
در) همخوان(صامتیکتکرار،نوعایندر

اینشمیسا. شودمیتکرارواژهچندینابتداي
استدانسته»حروفیهم«راهاصامتتکرارنوع

آواییهايتکرارازگونهاین) 57: 1373شمیسا،(
پرکاربردتردیگرانواعشفیعی کدکنی ازشعردر

.است
ر شب د/ تاري این چنین حزینبر سه-

گوش کن صداي / رايدهلدریده دهلد
) 112/ه(کیست؟
/ اینده حیاتپویش پیش پ/ کاي صخره-

)240/ه(در این گریز و جنگ/ ناچار از شکستی
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/ یغ و آفتابماهی در موج و مرجان و م-
/ ه(هم نخل و هم کویر و هم آب و هم سراب

31(
/ویرکهنه کاهگل کبر خشت خام و -

)82/ه(باردمی/ نم نم/مبارويبهبارانکیب

ايواکهتکرار. 1-2-2
تکرارواژهچنددر) واکه(مصوتیکهرگاه
اینشمیسا. شودمیاستفادهعنواناینازشود،

بردهارکبه»صداییهم«عنوانتحتراصنعت
)57: 1373شمیسا،(. است

نه / اییو دانيواریبزرگا جاودان مردا هش-
/ ه(یکه فردایينه امروزيکه امروزيروزید

13(
/ در پایتخت سلسله شب که شهر ماست-

)54/ ه(زنیوز روي روح را به سوهمواره ر
. چو کوه/ انبوهی از اندوه/ فوجی از فاجعه-
)294/ه(
/ اره/ اخوش/ انغز/ تن و رستنمی هسادت گراب-

)316/ه. (میازنی گکز پرده این مویه بیرون می
ن وطنم اسماو/زادهم اینک یک یک پرومی...-
منم /زااینم اعج/ اکرده پر ز کبوتره/دوراتار
)225/ه(زابن شعبدهآ

پایانیهمخوانتکرار. 1-2-3
) همخوان(صامتآوایی،تکرارازشیوهایندر
نوعاین. شودمیتکرارواژهچنددرنیپایا

کاربهنیزقافیهقالبدرمواردبرخیدرتکرار
. استرفته

اوراق ددار/ دبادو بیداددر آن آستانه دا-
)69/ ه(دفریا/ دشومی

/ باز استهاي شعبدهسردي هنگامه-
مقنع برون هما/ پریدهه تیرهکفترش از شبکال

)167/ ه(هاز چاهنیامد
تباه / اگر نباشد آن سرخ رنگ بر کرباس-

؟نآییو بینآرما، بینتبار طوفا/ خواهد شد
)129/ه(

آغازینهمخوانوواکهتکرار. 1-2-4
همخوانیکو) مصوت(واکهیکنوع،ایندر
بدین. شوندمیتکرارواژهابتدايدر) صامت(

در»متوازنسجع«هايگونهازبرخیترتیب
) 175: 1383صفوي،(. گیردمیارقرمقولههمین

/ رنددیوانه و آن سردي دیديبعد از -
بسیار نپاید/ وان پیر یخ نیمه دي ماه شکستن

)143/ه(
را خاك و خاکه / چه کیمیا کاریی است-

)272/ه(شودبدل زر می/ رخاو 
ژگونباغ بااین / باغ درخت مردان... -

)114/ه(
/ د استدانش ودااگر سرنامه کار هنرها -

)14/ه(ها که آغاز هنرهاییتویی راس فضیلت

کاملهمخوانیتکرار. 1-2-5
هاصامتتمامیآوایی،تکرارازشیوهایندر
سنتیبدیعدرشودمیتکرارهجا) هايهمخوان(

جناس«اصطالحازتکرارها،ازدستهاینبراي
)176: 1383صفوي،(.استشدهاستفاده»ناقص
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هر کجا / همینبنگري بینی هرکجا را -
)151/ه(همانروي آوري بینی 

که رستنو رستنکشتی رو به سوي -
تر این زاده مشتی خاکشاز همه پیش/ شنید

)397/ه(

پایانیهمخوانوواکهتکرار. 1-2-6
پسهايهمخوانیاهمخوانوواکهتکراریعنی

سجعوقافیهانواعازبرخینوع،ایندر. آناز
.گیرندمیجاينیزتوازيم
در این لجه ظلمت / سال دمشقیدر این قحط-

از / در لوش غرق است و/ که هر واژه/ زمهریري
)226-227/ ه(...داردشتشوییشخو

یردر ز/ از باور و صنوبر چیزي نمانده است-
)367/ه(یرناگزیراین گسیخته زنج

...وهچو ک/ وهی از اندوهانب/ فوجی از فاجعه-
)294/ ه(

هجاییکاملتکرار. 1-2-7
ساختکاملتکراراصلدرتکرارنوعاین

.هجاستآوایی
کز / روزگارنفریتزخم خورده عفریت-

گونه دختران زین/ هاآرزوي مژده مرگش به سال
)128/ ه(شوندجوان پیر می

/ قرار عشقوجوي قاره بیدر جست-
)194/ه(زمینهمینملکوت ،اقلیم هشتمین

درویژهپذیريانعطافدلیلبههاواج«
شعرطولدرکهکارکرديهايدگرگونیومعنا

دارايزبانعناصرسایرهمانندگرفته،فارسی
زبانتشخصباعثکهاستايکنندهتعییننقش

-علی(»استشدهکالمآواییبافتاستحکامو

اینازخوبیبهنیزشفیعیو) 200: 1378پور،
خودکالمآواییبافتاستحکامجهتدرامکان
چنانکه مشاهده شد استفاده از .استبردهبهره
ها و موسیقی پنهان آنها به عنوان یک شیوه واج

برجسته و یک شگرد زبانی در شعر شفیعی نمود 
هايحضور واجکهايگونهبه. یافته است

.اندمحسوسبسیارويشعردرهماهنگ

واژگانیتوازن. 2
ایجاددرمهمینقششعر،ةسازندهايواژه

. دارندآنازحاصلزیباییولذتوشگفتی
-گوشآنهاازبرخیاند؛اصواتزمرهدرهاواژه

وینداناخوشگوشبرايدیگربرخیونوازند
هايموقعیتدرکهاستشاعرتدبیراین

. نمایداستفادهخوبیبهکدامهرازگوناگون
ها و قرارگیري ر واژهتکرا) 94: 1384صهبا،(

آورد که آنها نسبت به یکدیگر، توازنی پدید می
کهواژهچندیادوتکراراز.آفریندموسیقی می

یکسطحدردارند،هجاازتربزرگساختاري
واژگانیتوازن) شعروبندبیت،مصراع،(جمله
وکاملهمگونیصورتبهوشودمیایجاد

ها داراي واژه.استبررسیقابلناقصهمگونی
اي هستند که ذهن توانمند هاي بالقوهتوانایی

تواند آنها را در سرایش خود به کار شاعر می
. گیرد و از گرده آنها به سود خود کار بکشد

هاي هاي پنهان خویش، انرژيها در پردهواژه
شاعر توانا کسی است . اندشگرفی را فروفشرده

ها را آزاد انرژيکه بتواند با ترفندي شایسته این
لی، حسن(. و کالم خود را رستاخیزي کند
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او . وظیفه شاعر کشف مداوم است)103: 1383
هایی است که به درصدد یافتن واژهمعموالً

اي که با یکدیگر دارند، وقتی خاطر قرابت پنهانی
. آفرینندنشینند معانی شگفت میکنار هم می

ۀکلمهکاستمعتقدالیوت)35: 1373پرین، (
جايایننداردوجودشعردربدوخوب

. باشدبدیاخوبتواندمیکهاستاتـکلم
استشعرنظامیانسجوترکیبدراینیعنی

گرنهودهندمینشاننازیباراخودکلماتکه
نشستهخودجايبهاگرنازیباالفاظهمان

. داشتخواهندراهاجلوهزیباترینباشند،
شرایطازکیی) 272: 1380کدکنی،شفیعی(

ازدریافتهـهرگونونـمتبااطـارتبمـمه
کهاستشناختیبهوابستهادبیاثرکـی

ترکوچکهايسازهواجزاءبهنسبتخواننده
- مهمواژهاختـشن. دارد» واژه«لـقبیازمتن

زیرا؛داردمتنتفسیروشناختدررانقشترین
کدامهرکهاستشاعرذهندراندوختهواژگان

آنبهنسبتشاعرکهمفهومیایشیئیرـب
پور،عمران(. دـکنمیداللتدارد،اییـآشن

ترین ی از مهمـرار واژه یکـتک)155: 1386
بسته به ارکان زیبایی ساختار آوایی کالم است و 

هاي تکرار شونده در چه نقاطی از اینکه واژه
قرار کنند، شعر قرار گیرند و چه نسبتی با هم بر

توان هاي متفاوتی براي توازن واژگانی میگونه
.در نظر گرفت

زبانیصورتکیکاملآواییکرارت. 2-1
یعنی یک واژه، -در این شیوه یک صورت زبانی

. شودعیناً تکرار می-یک عبارت و یا یک جمله

ازتغییربدونواژهیکیعنیکاملهمگونی
البته. شودتکراربیتچندیایکدرآواییلحاظ
درتکراروواژگانیتوازنکهداشتاذعانباید

دستوريعناصروشودنمیواژه  محدودسطح
شاملنیزرا) جملهوگروه(واژهازتربزرگ

ايـهونهـنم)207: 1383وي،ـصف(. شودمی
درضا ـمحمعرـشدررارهاییـتکنـچنی
مهادادرکهشودمیافتیفراوانعی کدکنیـشفی
وگروهواژه،سطحدرهانمونهاینازبرخیبه

. شودمیاشارهجمله

)جملهوگروهواژه،(آغازینتکرار. 2-2
بیتیامصراعهرآغازدر. 2-1- 2

درراعباراتوواژگانازبرخیگاهشاعر
مرتبايگونهبههابیتوهامصراعابتداي
بهيبسیارشباهتتکراراینکهکندمیتکرار
پیشینردیفنوعیازشاعرگوییدارد؛ردیف

:استبردهبهره
از این / آن پرده اگرچند تو را سیمبزن-

اگر چند در این بزن این زخمه/ ساز گسسته
بزن این زخمه/ ست صدایینمانده/ کاسه طنبور

/ بر آن عشق که شاید/ بر آن چوب/ ر آن سنگب
)45/ ه(بردم راه به جایی

کتاب / این کتیبه خیامی ماکتاب هست-
کتاب هستی ما/ این سرود فردوسیهستی ما 

این ترانه حافظکتاب هستی ما/این سماع موالنا
)69/ ه(

صبح/ پر مرجانصبحنقره پرصبح-
خورشید هوش صبح/ پر هیجانصبحپرشور 

صبح/ ها در آبپژواك رنگصبح/ خوابسحر
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هر هوشیاري رگصبح/ ترکیب روشنی در برگ
)175/ ه(برگ

ابیاتیاهامصراعازايمجموعهآغازدر. 2-2- 2
)آغاز هر بند(
نه با هر چه /کنم هستی خویشتن راعوض می-

زگاورس و گنجشک /خواهم که با هرچه خواهی
کنم هستی خویش را عوض می/ ماهیتا مور و 

/ زین تنگناها/ بالد آن دورکه می/کبوتر/ با
/ نم هستی خویش را باکعوض می/فراتر

/ تنش لرزلرزان/ چکاوي که در چارچار زمستان
کنم خویش را عوض می/دلش پرسرود و ترانه

/ ماهگه در سوزنی سوز سرماي دي/ اقاقیبا
عوض / جوان است و جانش پر است از جوانه

- با فضله/ نه/ با کبوتر/کنم هستی خویش رامی

/ وکردتوان خاك را بارور کزان می/هاي کبوتر
کنم هستی عوض می/..../ ترفزوناي را سبزینه

هر / هر آن چیز از زمره زندگانی/خویش را با
هر /هر آن چیز روشن/ آن چیز با مرگ دشمن

)389-391/ ه(آن چیز جز من
مویه «از این نوع تکرار شعر نمونه دیگر 

آن سو ادامه دارد و «است که در آن عبارت » زال
ابتداي هر بند تکرار شده در» دارد هنوز هم

)78: همان(. است

پایانیتکرار. 2-3
بیتیامصراعهرپایاندر.3-1- 2
)ردیف(قافیهازپسهمنشینیبهمقید. 1- 1- 3- 2
آخردروقافیهازپسکهکلماتییاکلمهبه

. گویندردیفآیند،میهابیتوهامصراع
تکرارازکهاستیکاملهمگونیردیف،بنابراین

یابندگروه،واژه،(یگانهدستوريعنصریک
هامصراعپایاندریکسانمعنايوتوالیبا) جمله

. آیدمیقافیهازبعدوشعریکهايبیتو
کهپیداستترتیباینبه) 167: 1381عباسی،(

زیراداردقرارکاملآواییتکرارحوزهدرردیف
. شودمیتکرارجملهوبندگروه،واژه،ردیفدر
هیچوشودمیانجامکاملصورتبهتکراراین

.کندنمیتغییرتکراريهايواژهازجزئی
در اشعار کالسیک قابل ردیف معموالً

اش نیز اما شفیعی در اشعار نیمایی،تصور است
ردیف در شعر شفیعی . گیرداز ردیف بهره می

ر، فعل یک واژه کوتاه از نوع حرف، ضمیغالباً
هایی از این نمونه. ربطی، فعل ساده و قید است

بودند/ 98بود/ 18مرا: ند ازاها عبارتردیف
زندمی/ 131دید/ 97شد/ 161است/ 125
/ 48ستایممی/49گوییممی/ 67باشد/ 154

ندارد/ 42هنوز/ 125نخواهد زد/ 118داشت
....و/ 117شما را/ 139خویش/ 168

هاي طوالنی چندان دیفشفیعی به ر
اي ندارد و این شاید بدین لحاظ باشد که عالقه
هاي طوالنی ردیفاي که شاعران گذشته ازبهره

بردند در براي تقویت موسیقی کناري شعر می
ویژه در شعر شفیعی جاي خود را به ه شعر نو ب

: 1383پور،عمران(. عناصر تکراري داده است
:دیف در شعر شفیعیاي از کاربرد رنمونه) 141

/ در نیم قوس کوچک میدان شهر من-
شوید . که در شتاب سکونت گزیده است/ باران
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قارد / خویشدر چارچار / غبار صفحه ساعت را
/ خویشبا یار غار / بر شاخه اقاقی/ کالغ پیري

بیهوده / زنگار بسته لحظه در این شهر زهرها«
)139/ ه(»خویششتابد، باران، به کار می

قافیهبهنسبتآزاد. 2- 1- 3- 2
رو هدر اشعار نیمایی شفیعی، گاه با واژگانی روب

اند اما شویم که پس از قافیه ذکر نشدهمی
کارکردي مشابه ردیف دارند به عبارت دیگر 

کند و خود به تنهایی ردیف استقالل پیدا می
:گیردآفرینی بر عهده مینقش موسیقی

/ استي من بیزار/ اندر طلوع ذوذنب شرق- 
)127/ ه(...ستبیزاري خدا/ ستبیزاري شما

و / ... رهسپارانو جهان در جوهر خود -
وین مکان در / ... رهسپارانزمان در زایش خود 

هاي و آسمان در پاره/ ... رهسپارانپیکر خود 
و گمان من که در گمناي / ...رهسپارانابر بهمن 

)55-57/ ه(رهسپارانحیرت 

یاهامصراعازايمجموعهایانپدر.3- 1- 3- 2
)پایان هر بند(ابیات

در این نوع تکرار یک مصراع یا عبارت در 
:شودانتهاي هر بند از شعر تکرار می

/ وه/ در نشابورم و جویاي نشابور هنوز-
در دل /در این نقطه که من/اینجاست/ هاچه

نشابورم ودر / دور هنوزشهرم و هر لحظه شوم
نه با / سم از خویشپر/جویاي نشابور هنوز

جاي آن جام که / در این لحظه کجاست/ خویش
اش از دور پرتو باده/ در ظلمت اعصار و قرون

در نشابورم و جویاي نشابور / دهد نور هنوز

درختان / افق سرخ و/ روحم ابري و/هنوز
در افسانه و / یکی پیر/ لیک آن دور/ صرعی

/ ون طرفه یکی طنبوريزاستین کرده بر/ سحر
هفت / زند راه حزینی همه در مویه چنانکمی

زند غوطه می/هایشبا همه طوفان/ دریاي جهان
در نشابورم و جویاي / در آن کاسه طنبور هنوز

)42-44/ ه(نشابور هنوز
مرغان نمونه دیگر این گونه تکرار در شعر 

یک بار دیگر «شود که عبارت دیده میابراهیم
در انتهاي هر » اي دیگراي در پردهن نغمهآزمون ک

)33- 36/ ه(. بند از شعر تکرار شده است

میانیتکرار. 2-3-2
)تکریر(فاصلهبدون. 3-2-1- 2
سرپشتکلمهدوجملهایبیتکیدریعنی«

)60: 1373شمیسا،(. »شوندتکرارهم
جايباید که / دفتر ایامبرگبرگبر -

. ...همواره نقش باشد/ هاي قلب توتپشجاي
)148/ ه(

یی اسکلت اسب چوبیدوردوراز -
)77/ ه(هایش سنگینی زمانبر پشت مهره/ است

هاي در شیشه/ تنها همین نه امروز-
ام شما رابس دیده/ تاریخسطرسطردر / رنگی

)117/ ه(

فاصلهبا. 3-2-2- 2
با فاصله یعنی واژگانی با فواصل مختلف در یک 

.آیندا بیت میعبارت ی
/ بارانگونهدر گهیابر و گونهدر گهی-

)14/ ه(همه از تو به تو پویند بر باران که دریایی
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؟ چیستاین؟ چیستاین؟ چیستاین-
)136/ ه(ستاین ظلمت و خون که جاري

و آیینه / ماپدراندرپدراندرپدریاد -
)90/ ه(صد نسل و تباران که تو بودي

قرصو خوابقرصو خوابقرص-
پس کجاست آفتاب؟/ باز هم شب است/ خواب

)110/ ه(

اعنات.2-3-2-3
هردررا ملزم کند کهیعنی شاعر خوداعنات
. نمایدتکرارراايکلمهشعر،ازبیتایمصراع

چنانکه در نمونه زیر واژه )60: 1373شمیسا،(
:در تمامی سطور ذکر شده است» تو«

را اي تو/ ستایمرا میتوستایم، یرا متو-
را آفرین گویم اي ایزد تو/ ستایمهمه روشنا می

اي تو/ ستایمها میرا در همه لحظهتو/مهربانی
)47/ ه(....هاسمانآروشناي زمین و

شاعر در جاي جاي هاآن لحظهیا در شعر 
استفاده » هاآن لحظه«شعرش بارها از عبارت 

ژیکی به خواننده انتقال داده نموده و حس نوستال
واژه سفرنامههمچنین در شعر ) 108/ ه(. است

در سطر سطر شعر جاي گرفته و توجه »رنگ«
.خواننده را به خود جلب نموده است

الیالصدررد(پایانوآغازدرتکرار. 3-2-4- 2
)العجز
تکراربیتآنپایاندربیتیابتدايۀکلمیعنی
)59: 1373شمیسا،(. شود

واي / زنده بی برگی چه غم؟درختبر -
)244/ ه(درختبر احوال برگ بی

آنچنان /دودآید از پیرهنم بیرون میدود-
ام که فرومانده/ز اندوه/ژرفاي وجودم/سوخته

)245/ه(از گفت و شنود

الیردالعجز(آغازوپایاندرتکرار. 3-2-5- 2
)الصدر
تکراردیگریتبآغازدربیتیآخرۀکلمیعنی
)59: 1373شمیسا،(. شود

که / سقوطاي جاودانه بهر ورطه-
)192/ ه(ش عروج بر باالستسقوط

به امید/ صبحبه امیدهمه شب نخفته -
)198/ ه(دیدار خورشید صبح

با / صبرهاها و با ابرها شکایت لب-
)24/ ه(آب ابرهاحکایت بیصبرها 
که نوناک/ اکنوندر چشم کبوتران من -

)260/ه(...هامیان ابر و آبی

االطرافتشابه. 3-2-6- 2
دهد که یکی از کلمات این آرایه زمانی رخ می

اواخر مصراع اول در اوایل مصراع دوم و یکی 
از کلمات اواخر مصراع دوم در اوایل مصراع 
سوم و یکی از کلمات اواخر مصراع سوم در 

خصیصه . شودتکرار... اوایل مصراع چهارم و
.اصلی این آرایه، تکرار واژه است

ي آسمان گون گل هابرگبر / ايپروانه-
و / بارانآکنده از باد/وباددر/ هابرگو / ابري
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از / صبحو /صبحدر زالل روشناي بارانباد و 
)213-214/ه(هاي ناب بیدارانآن صبح
در عشقو / است سبزعشقینخست -

که / تپداي میسینه پرنده، در قلبو / سرخقلبی
. همیشه را خرم است/ با دل و عشق خویش

)218/ه(
بر ساقهو / اي استساقهبر پرنده-

ابر و در بیشهو / ايبیشهبر درخت/ ايشاخه
/ ه(اي از عالم اعظم استگوشهابر و مهو / مه

219(

زبانیصورتدوکاملآواییتکرار. 3-3- 2
معنیاینبهزبانیتصوردوکاملآواییتکرار
وهمگونیعیندرواژگانیهايپایهکهاست

استممکنسیمایی،وموزیکیوآواییتناسب
ومعنالفظ،ساخت،شکل،دردوگانگینوعی

زارع،وآقاحسینی(. باشندداشتههاواجچینش
،»تامجناس«جناسانواعمیاناز) 117: 1390

وبچارچدر» لفظجناس«و» مرکبجناس«
صورتدوکاملآواییتکرارازحاصلصناعات

)281: 1383صفوي،(. اندبررسیقابلزبانی

تامجناس. 3-3-1- 2
وکییلفظگیرد کهجناس تام وقتی شکل می

وواكدراتحادعنییباشدمختلفمعنی
)39: 1373شمیسا،(. معنی استدراختالف
تا / بیداد همایون گفتیپردهزانچه در -

)72/ ه(دريپردهاز رخ بیدادگران ابد

سخن دادو خرد دادچو از دانایی و -
مرنج ار در چنین عهدي فراموش / دادي

)17/ ه(بعمدایی
با / شمارهابی/ بسان شما/ پیش از شما-

کاین دولت / بادنوشتند روي / تار عنکبوت
)116/ ه(بادزنده خجسته جاوید

مرکبجناس. 3-3-2- 2
مرکب و ،تام یکی از دو لفظاگر در جناس

دیگري مفرد بود آنرا جناس ترکیب یا جناس 
.مرکب خوانند

به برگی و تنگی قحطی آورده و بی-
شاعر آن خشم فروخورده قومت را از / ...سراي

)158/ ه(بسراينو

لفظجناس. 3-3-3- 2
هر گاه دو رکن جناس در تلفظ و خواندن با 

وشتار با هم یکدیگر یکسان باشند اما در ن
. گویندآن جناس لفظی میمتفاوت باشند به

از / هااکنون از دیروز و از فردا گسستن-
)242/ ه(هادر خود نشستنخاستنها برخواست
آیا / غدرجز / ناشناسی از انسانقدرجز -

)2/ه(چه تواند باشد

زبانیصورتدوناقصآواییتکرار. 3-4- 2
شوند که عیناً تکرار مییهایدر این شیوه واژه

مثل یکدیگر نیستند اما از نظر آوایی و تلفظ 
این شیوه شامل قافیه، . هایی با هم دارندشباهت

.شودهایی از جناس میسجع و گونه
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قافیه. 3-4-1- 2
درودهرونپیازمعنیبهلغتدرقافیه

حروفیاحرفازاستعبارتاصطالح
ابیاتیاهامصرعکلمهآخریندرکهمشترك

معنیولفظیکدراینکهشرطبهشودمیتکرار
قافیه بخش مهمی ) 156: 1381عباسی،(. نباشند

از موسیقی شعر است که در ساختار زیباشناسی 
قافیه در شعر معاصر . داردمؤثرشعر نقشی 

.تر از تعریف قدیمی خود دارددهمفهومی گستر
شکند و قافیه را به نیما وزن سنتی را درهم می

دلخواه در هر کجاي شعر که نیاز باشد، استفاده 
شاعر در شعر نیمایی قافیه را در اختیار . کندمی

گرفته و از آن عالوه بر عامل موسیقایی به عنوان 
بندي شعر و ابزار پیوند یکی از عناصر اسکلت

هاي اندیشه و خیال خود استفاده پارهةددهن
شعر معاصر از طریق قافیه ،رواز این. کرده است
شناختی قابل توجهی دست هاي زیبابه ارزش
)125: 1383پور،عمران(. یافته است

اشعار .شفیعی نیز پیرو مکتب نیماست
شوند بند تشکیل می7تا 2نیمایی او از میانگین 

قواعد شعر نیمایی وفادار و شاعر تا بدان حد به
است که در هر بند سخن خود را به کمال ادا 

را به صدا در ) قافیه(کند و زنگ پایان بندمی
آورد وفاداري و دلبستگی او به این شکل، در می

بیش از پیش هزاره دوم آهوي کوهیمجموعه 
شاعر گاه از طریق به هم ریختن . مشهود است

هاي سنتی شکلی روش سنتی نگارش، به قالب
)246: 1378فتوحی،(. بخشدنیمایی می

تنوع و بسامد قافیه در شعر شفیعی مطابق 
با اقتضاي حال و مقام است؛ گاه در یک شعر 

فقط در » 110/قرص خواب«بندي مانند شعر نه
یک بند آن هم در سطرهاي یک و سه قافیه 

کند و گاه در شعري دیگر بنا به نمایی مینقش
هاي بسیاري اعم از قافیه پایان بندها فیهاقتضا، قا

. و قافیه کناري و قافیه درونی رعایت شده است
.38/و یا ساعت شنی24/مانند شعر زندیق زنده

پور محمدرضا عمران) 126: 1383پور،عمران(
هاي آرایی در شعر شفیعی کدکنی را به دستهقافیه

:ذیل تقسیم کرده است
. گونهمثنوي. 3، گونهعـترجی. 2،گونهمسمط. 1
.پراکنده. 7، ابتکاري. 6،تلفیقی. 5،گونهغزل. 4
)127-133: همان(

سجع. 3-4-2- 2
باکهاستهاییروشازکییتسجیعروش
) جملهکی(کلمهچندایدوسطحدرآناعمال

وموسیقی) کالم(جملهچندایدوسطحدرای
عتسجیمصادیقبه. آیدمیوجودبههماهنگی

: 1373شمیسا،(گویندمیسجعکلمه،سطحدر
:استنوعسهبرو) 23

متوازيسجع. 3-4-2-1- 2
درنخستینصامتدادنتغییراین نوع سجع با

)23: همان(. شودمیحاصلهجاییکیکلمات
هاي این نوع سجع در شعر شفیعی فراوان نمونه
:است



35مسعود روحانی گاهی زیباشناختی به ساختار آوایی شعر محمدرضا شفیعی کدکنی، ن

و / کویرکورو شوربه آب برکه تلخاب -
دوباره بازنگردد / ها هرگزگدازان دشتآفتاب 

)171/ ه(شکستکه آن حریم
گرمشنگرف / بر الجورد سرد سحرگاه-

- تا بی/ از دورتر کران و کناران/ شگرفیشرمو 

)268/ ه(رسدکرانه می
/ صبربیابرگردم و این از کوچه برمی-

)355/ ه(سپاردبا گام من همراه من ره می

ازنمتوسجع. 3-4-2-2- 2
نظرازولیکسانیوزننظرازکهکلمهدویعنی

.باشندمتفاوترويحرف
و دودو / سوزدش خشک میفتیله... -

)28/ ه(رود باالخنجیرش ز هر سو میبوي
دوران دیگري / دوران دیگري شده آغاز-

- فزودهشعرو سحرچونین به/ که نیاز قبیله را

)147/ ه(ست
زمان شحنهاز /اي که حافظشکوهآن -

از جور آسمان / اي که خیاموان نعره/ داشت
)118/ ه(داشت

مطرفسجع. 3-4-2-3- 2
ازولیمتفاوتوزننظرازکهکلمهدویعنی
. باشندکسانیرويحرفنظر

و پرشکوه زیبا/ هاي بیشه بیدارآن لحظه-
نه در چرا و / ها که زندگی ماآن لحظه/ شکیباو 

)109/ ه(بودچون و چرا
مرغ / ساعت از کار اوفتاده فرتوت... -

)132/ ه(نشستهخستهبر لب پرچین باغ، / تحیر

بر روي / باریددر زیر بارانی که می-
-شقایقحیف آن / رنگیمیدان مصاف رنگ و بی

)144/ ه(هاعاشقها و 

سجعبهوابستهصنایع. 3-4-3- 2
ترصیع. 3-4-3-1- 2
وسیلهبهجملهچندایدوکردنهماهنگبه

عنیی. گویندترصیعمتوازي،هايسجعتقابل
مقابلدرمتوازياسجاعجملهدودرحداقل

. )28: 1373شمیسا،(. گیرندقرارکدیگری
.ترصیع نمونه کمی در شعر شفیعی دارد

با / ها و صبرهابا ابرها شکایت لب-
)249/ ه(آب ابرهاصبرها حکایت بی

موازنه. 3-4-3-2- 2
ازنثراینظمهايقرینهدرکهاستازنه آنمو

ۀقرینباهرکدامکهبیاورندکلماتیآخر،تااول
مختلفرويحرفدروکییوزندرخود

موازنه یکی دیگر از )44: 1367همایی،(. باشند
آید که هاي عناصر آوایی به شمار میتناسب

شاعر با کنار هم چیدن کلمات هم وزن به 
کند و قی شعر کمک بیشتري میگاه موسیجلوه

آوردهماهنگی صوتی پدید می
شاعر مرغان باغ / خرّما مرغی کزین سان-

/ ه(روزي از آواز دارد/ خانه در پرواز دارد/ است
271(

/ یک تن برون ز خانه نیاید ز الغري-
)343/ ه(یک تن درون خانه نگنجد ز فربهی

با / عصر خدایگانی/ در قصر قیصران و-
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در هامش / در پاي دار حالج/ سبز جالدنطع 
هاي در لحظه/ همیشه حاضر/ کتاب قدرت

)117/ ه(ام شما راسنجیده/ بسیار

ازدواج. 3-4-3-3- 2
شفیعی کدکنیشعردراينمونهآرایهایناز

.نشددیده

جناس. 3-4-4- 2
ایکلماتسطحدرکهاستهاییروشازکیی

آورد، میودوجه بموسیقیوهماهنگیجمالت،
: 1373شمیسا،(. جناس استایتجنیسروش

ةها را در زمرتوان انواع جناسدر حقیقت می) 39
آرایی یا تکرار به شمار آورد، چون شاعر واج

هاي برد که همه یا بیشتر واكواژگانی را به کار می
از . آن با هم مشترکند اما مفاهیم آنها گوناگون است

وسیقیایی زبان است و او شعر تجلی ممنظر شفیعی
دهد که دایره لغوي شعر چندان گسترده ترجیح می

. نباشد اما از نظر موسیقی و عناصر فنی کامل باشد
اقسامجناس داراي)311: 1378عباسی،(

مضارع،هايجناسآنهابینازکهاستگوناگونی
ناقصآواییتکرار«ۀحیطدرناقصوقلبزاید،

.استبررسیقابل» زبانیصورتدو

مضارعجناس. 3-4-4-1- 2
آغازینصامتدرفقطکلمهدواختالفهرگاه
. گویندمضارعجناسآنبهباشدالمخرجقریب

)41: 1373شمیسا،(

که ما در / انیسوزگارو روزگارآ / حیفا-
)146/ه(کار این کردیم

آن / جهان بودنبیدارو دیدارآیینه -
)242/ ه(سوي سوي خود نهان بودن

یاربا / بر شاخه اقاقی/ قارد کالغ پیري-
)139/ه(خویشغار

زایدجناس. 3-4-4-2- 2
ازمتجانسۀکلمکهاستآنزایدجناس
رازي،قیس(باشدزیادتحرفیبهدیگري
:استنوعسهو) 340: 1360

)مطرف(زایدجناس. 3-4-4-2-1- 2
دراضافههايواكایواكکهاستصورتیدر

.باشدلمهکآغاز
عقاب/ ايروي صخره/ و پشت شیشه-

)356/ ه(اندنهادهقابرا درون 
درودجز با / ها چگونه توانیمزان لحظه-
)109/ ه(یاد کرد/ بدرودو تلخی 
/ سرودسخن رودکی آنگه که رودو به -

)19/ ه(»کس فرستاد به سر اندر عیار مرا«
و دانست/ یا/ ندانستو ندیداما کسی -

ستتا بازگو کند که چه رفته/ لیک نیارستدید
)24/ ه(

)وسط(زایدجناس. 3-4-4-2-2- 2
-واكدیگريبهنسبتمتجانسکلماتازیکی

.دارداضافهوسطدرهایی
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وقتی که در / هاتبرتبار: گویمشمی-
ات گونه گبر و رافضیزان/ جواب تو ماندند

)25/ ه(...خواندهد
به / نه دلخواهبه وزنی ناخوش و نظمی -

)67/ ه(...و روانکاهکوژو کژهنجاري 
تو / خود مقام نکردخیامخیمهجهان به - 

)130/ه(خواهیش به مقامی ز ساز خویش سرود؟

)مذیل(زایدجناس. 3-4-4-2-3- 2
آخردراضافههايواكایواكکهاستزمانی
.باشدکلمه

که / به وزنی آرمش پرشور و شیرین-
)61/ ه(دیرینو دیران تا ماند همچن

لحظه آن لحظه / بودرهاییپر از رههمه -
)176/ ه(نهایی بود
هنگامه/ موعود استهنگامهنگام آن -
وقتی که معناي کبوتر جز / هاي دهرهنگامه

)34/ ه(رهایی نیست
فراخاي جهان سرشار از آزادي و شادي -

)247/ ه(بگذارد/ دیوارو این دیواگر این / است

ناقصجناس. 3-4-4-3- 2
کوتاهمصوتدرفقطکلمهدواختالفیعنی
. است

به چرانه در / ها که زندگی ماآن لحظه-
)109/ه(بودچِراچون و 
سريو سرّيکه با این صبح ! اي سور-

)468/ ه....(داري
خوانی و سحرکند به ا که میسحر-

)449/ه...(سرود

قلبجناس. 3-4-4-4- 2
-واكتوزیعدراختالفحاصلجناسعنواین

)47: 1373شمیسا،(استکلماتمشتركهاي
:استذیلاقسامدارايو

بعضقلب. 3-4-4-4-1- 2
تغییرهجاهمکلماتدرصامتکیجايیعنی
.کند

بنگر / بست ظلمت است و زان سويبن-
)134/ ه(رارهاهارسگان 

همه / و آب و دانه براشان همیشه آماده-
)174/ ه...(شراهاز رهایی و رهامیشه ه

با هزار گونه / هاي محو در گذرلحظه-
...رتجادوانه،رتجاودانهکانچه / خامشی دهد خبر

)409/ ه(
به / ش باران تمام اوراقشریززیربه ...-

ها باشدبر آب/ بازي طفالنسان زورق اسباب
)398/ ه(

کلقلب. 3-4-4-4-2- 2
هاواكتوزیعهجاییکیکلماتدریعنی

که از این نوع ) 48: همان(.باشدکدیگریوارونه
هزاره دوم آهوي اي در مجموعه قلب، نمونه

.دیده نشده استکوهی

نحويتوازن. 3
نحويساختتکرارازکهاستآننحويتوازن
ایجادجانشینیوهمنشینیروشدوبهجمله

تکرار ساخت به معنی آرایش عناصر.گرددمی
دستوري سازنده جمله در مرتبه واژگان به کار 
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در این ) 227: 1383صفوي، (. برده شده است
ها با یکدیگر در محور همنشینی سطح پیوند واژه

ها با شود و به ارتباط واژهنقد و بررسی می
یکدیگر در سطح دستوري و نحوي پرداخته 

در این گونه )189: 1377علوي مقدم، (. شودمی
اخت دستوري و ترتیب اجزاي جمله توازن، س

استذکربهالزم. گیري آن استمبناي شکل
.نیستآواییتکرارمتضمننحويتوازن

پدیدهنگامبهشاعرموارداکثردر،هرچند
-میسودنیزآواییتکرارازنحويتوازنآوردن

)219: 1383صفوي،(. جوید

نقشیسازيهمنشین. 3-1
صورتبهواژهحسطدرنقشیسازيهمنشین

و»اعداد«،»تقسیم«،»نشرولف«چونهاییآرایه
توازننوعیبهوشودمیدیده»الصفاتتنسیق«

.انجامدمینحوي

نشرولف. 1-1- 3
رامطلبایواژهندچنخستیعنینشرولف
درسپسوبیاورندهمباکالمازارهپکیدر

شمیسا،(. دهندتوضیحراآنکالمدیگرپاره
شعر شفیعی کدکنی یک مورد در)115: 1373

بهنشرولفشایدکهشودمیلف و نشر دیده
زیاديهايشباهتامانباشدآنکالسیکمعناي

:داردآنبه
در شانجانديز بهر خیزش میهن دمی-

ند آنان و تو همچون عازرهمه چون / تن
)15/ ه(مسیحایی

اعداد. 1-2- 3
ایفعلکیمتوالیاسمچندبرايیعنیاعداد
)117: 1373شمیسا،(. بیاورندمشتركصفت

ريو خراسانو خوارزمو طخارستان-
و تو اندیشه به یک پیکر همه عضویم/ گیالنو 

)16/ ه(مایی
/ روان/ سه رودند/ توسرود/ ووازآ/ وساز- 

)72/ ه(که در آیینه آن جان و جهان را نگري

الصفاتتنسیق. 1-3- 3
ایبیاورندمتعددصفاتاسمکیبرايهرگاه
کنند، به آن ذکرمختلفقیودفعلکیبراي

)117: 1373شمیسا،(. گویند» الصفاتتنسیق«
پناه رستم و سیمرغ و افریدون و -
و توانایی، راديبخردي،دلیري،/کیخسرو

)15/ ه(دانایی
/ شهر منآبادو خرابه، غمینو شاد-

)32/ ه(آور اضداد شهر منجمع شگفتی
/ فرود، تو باال، تو انجامتو / آغازاي تو -

...اي سراینده هستی، سر هر سطر و سرود
)351/ه(

نقشیسازيجانشین. 2- 3
سازندهلیاصعناصرنقشجاییجابهباگاهی

باکه. آیدمیپدیدجدیدايجملهجمله،کی
مشخص. استنحويتوازندرابتداییجمله
واژگانیتکرارنقشی،سازيجانشیندرکهاست

تقویتدرامراینوآمدخواهدپدیدنیز
مانندهاییآرایه.استمؤثرکالمآواییساختار
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اینةدایردر» تقسیم«و» عکسوطرد«،»قلب«
شعردرکهگیرندمیقرارنحويتوازنازگونه

کاربه»عکسوطرد«آرایهفقطشفیعی کدکنی
.استرفته

عکسوطرد. 2-1- 3
آنونمایندتقسیمپارهدوبهرامصراعییعنی

. کنندتکرارعکسبردیگرمصراعدرراپارهدو
درداشتهرواجسنتیشعردرکهصنعتاین

تفاوتاندکیباودیگرینوعبه–شفیعیشعر
کیهايواژهکهصورتبدین. شودمیدیده–

اینتوانمیکهشوندمیجاجابهعبارتایجمله
:نامیدتکرارازايگونهنیزراآرایه

آرزوي بوسه و نان بود و پرواز -
نمایان باران پر از باغیو باغ پر باران/ کبوترها

)98/ه(بود
/ هر نجیبی که پیام/ هر پیامی که نجیب-

همه / هر بلندي که کالم/ هر کالمی که بلند
)353-352/ه(اندرین خانه کسی/رفتند و نماند

لب ز / سفر کرد بر مرکب روز و شب-
)377/ ه(ها به لبدل، ز هاسوي دل
-درختی/باال به پستیز / پستی به باالز -

)407/ ه(ست هستیدرختی/ ست هستی
اي از شعر مونهدر پایان این جستار ن

- نماد کاملی از زیباییآوریم که تقریباًشفیعی می

: هاي آوایی است
/ هنوز هم/ دارد/ آن سو ادامه دارد و/ مویه زال-

در شورش شناور / آن سوي این هیاهوي هایل
بشنو دوباره (/هاي گندمی دشتبر گونه/ هاشن

آواز مطربان / آواز عاشقان سمرقند)/ یارا
)78/ ه(آواز عاشقان بخارا/ سماعدر/ شکرپنجه

ها در همسانی قابل توجهی میان صامت
و » هاشورش شناور شن«، »هیاهوي هول«
، »آواز«واژگان . شوددیده می» هاي گندمیگونه«
همچنین . تکرار شده است» آن سو«و » دارد«

تکرار (در سرتاسر شعر مکرر است» آ«مصوت 
/ ان سمرقندآواز عاشق«بین عبارات ). ايواکه

آواز عاشقان / در سماع/ آواز مطربان شکرپنجه
اي موازنه رعایت شده است و تمامی گونه» بخارا

هاي شعر از اینها بیانگر توجه شاعر به زیبایی
.منظر آواهاست
تکرار در ادبیات و به بیان شدچنانکه 

خصوص در شعر، نقش بسزایی دارد و در
- زیباییۀجنبتواند بر صورت کاربرد مناسب، می

.گذار باشدتأثیرشناسیک و هنري یک اثر 
تکرارهاي هنري تکرارهایی است که در ساختمان 

تکرار، ۀشعر نقش خالق دارند و با اینکه الزم
هایی از گونهتأثیرابتذال است و ابتذال، نفی هنر، 

تکرار در ترکیب یک اثر هنري، گاه تا بدان پایه 
وینده قرار است که در مرکز خالقیت هنري گ

)408: 1380کدکنی،شفیعی(. گیردمی
تشکیلارکانوآواییساختاربهنگاهی

محمدرضا شفیعی کدکنیشعردرآنةدهند
عنصرۀپایبرساختاراینکهاستآنبیانگر
واژه،هجا،واج،تکراراست؛گرفتهشکلتکرار
بهشفیعیشعرجايجايدر... وجملهوگروه
درشاعروشودمیمشاهدهبرجستهايگونه

بهموسیقایی،وآواییساختمانچینشراستاي
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ازشاعرهدف. استگرفتهبهرهآنهااززیبایی
برعالوه- لفظیهايآرایهبردنکاربه

داخلیموسیقیرعایت- آنمعناییکارکردهاي
اجزايمیانهماهنگیوارتباطایجادو

روي. تاسکالمآواییساختارةدهندتشکیل
درراتکرارانواعنقشتوانمیرفته،هم

پررنگبسیارشفیعی،شعرآواییساختار
- زیباییعناصرترینمهمازکییبهکهدانست

موسیقیبهوشدهتبدیلاوشعردرآفرینی
.استکردهشایانیکمکشعرش

گیرينتیجهبحث و 
یکی از ساختارهاي عمده زبان ادبی، ساختار 

استساختاريآوایی،؛ ساختارآوایی است
عناصرتعبیريبهیابدیعیتزییناتشامل

بیشتراثر»روساخت«بهآندرکهمتنزیبایی
تکرارطریقازساختاراین. شودمیتوجه

زبانیخاصالگوهايوقواعدمطابقوکالمی
شاعران از ساختار آوایی واژگان .گیردمیشکل

آرایی، آرایش در ایجاد فنونی از قبیل واج
هاي آوایی، جناس، سجع و موسیقایی با خوشه

که همگی حاصل تکرار و از ... وزن عروضی و
عوامل آفرینش زیبایی موسیقی شعر هستند، 

کنند که در نهایت موسیقی پدید استفاده می
آمده نیز یاور شاعر در القاي مفاهیم و سبب 

به . جلب توجه مخاطب به محتواي کالم است
یگر آواهاي شعر عالوه بر نقشی که در عبارت د

زیبایی موسیقایی شعر دارند، گاه هماهنگ با 
بقیه واحدها، خود القاکننده معنی و 

ها، تصویرساز، بدون توجه به معنی آشکار واژه
. آفرین و بیانگر عواطف هستندزیبایی

» آواییساختار«بررسیبهمقالهایندر
شدهتهپرداخمحمدرضا شفیعی کدکنیشعر
کهدادهنشانشدهانجامهايبررسی.است

یعنیکالمآواییساختارسطحسههربهشفیعی
توازن«و» واژگانیتوازن«،»آواییتوازن«

کارگیريهباو با. استدادهنشانتوجه» نحوي
هجا،واج،سطحدرتکرارمختلفهايگونه
موسیقیاستکردهتالشجمله،وگروهوواژه

پیوستهراستا،ایندرونمایدتقویتراشعرش
درونازعناصريوعواملجويوجستدر

توانبهنسبتاوآگاهی. استبودهزبانخود
بدونکهشدموجبزبان،هايسازهةبالقو

هنري،تعهدوگرامفهومشعرازگرفتنفاصله
درراالفاظظاهريةپردورايدرنهفتهانرژي
.گیردکاربهخودمکالشدنموسیقاییتقویت

وحفظکهاستآنبیانگرجستاراین
بسیارشاعربرايشعرآواییساختارتقویت
ترینمهمازکییبهساختار،اینوداشتهاهمیت
.استشدهتبدیلاوشعردرآفرینیزیباییارکان
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