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  چكيده
ز هر عنصر ديگـري بـا شـعر مـأنوس     موسيقي و ضربĤهنگ كالم، پس از عنصر تخيل بيش ا

تـوان  مي. اسـات شـاعرانه، مـؤثر واقـع شـود     ن و احسميتواند در جهت القاي مضاميشود و مي
لندي در جهت ش را حفظ كند، گام بان موسيقي و مضمون شعريميتناسب گفت، اگر شاعر 

بـا شـناخت ژرف از   پـور از شـاعراني اسـت كـه     نميقيصر ا .ماندگاري اثر خود برداشته است
هاي زبان، تصاوير بديع و بكر آفريده است و در اشعارش همساني و تناسـب  امكانات و ظرفيت

تناسب و توازن موسيقي و مضمون در شعر قيصر، . موسيقي و مضمون درخور مشاهده است
  .خوردميافيه و ديگر سطوح شعري به چشم آواها، هجاها، وزن، قدر كاربرد 

، »تـنفس صـبح  «دفترهـاي شـعري    تحليلي به بررسي -پژوهش حاضر با روش توصيفي
پـور  نمـي از قيصـر ا » دسـتور زبـان عشـق   «و » ها همه آفتابگرداننـد گل«، »هاي ناگهانآينه«

در سـه سـطحِ موسـيقي     پرداخته است، بنابراين تناسب مضـمون و موسـيقي شـعرِ قيصـر،    
نتايج تحقيق حاكي از آن است كه شاعر . اني و كناري بررسي و تحليل شده استميبيروني، 

از تناسب موسيقي و مضمون در سطوح مذكور بهره گرفته اسـت و از ايـن روي اشـعارش از    
  .سرشار از موسيقي شعري است بعد ادبي و جوهرة شعري
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  مقدمه
گاه اول آنچه به توان گفت در نميرين عناصر آن است تا جايي كه تموسيقي شعر از برجسته

ي به معناي وسـيع كلمـه، علـم تناسـبها و     موسيق. بخشد، موسيقي استمييك شعر، هويت 
دان بـر ايـن   ت آن تا جايي است كـه منتقـ  ميتوجه به موسيقي در شعر و اه. هاستسازگاري

باورند كه بحور عروضي يادگار الحان معروفي از روزگاري است كه شعر و موسيقي با يكديگر 
  ). 46 :كدكني شفيعيموسيقي شعر، (اندپيوند داشته

. مكتـب فرماليسـم آغـاز شـد    ت آن بـه طـور جـدي بـا     ميـ توجه به موسيقي شـعر و اه 
سـازي در آن  ي زبـان و فراينـد برجسـته   ها در زبان قائل به دو كاربرد روزمره و عادفرماليست

از عناصر زبـان بـراي بيـان و انتقـال مفـاهيم       ةزبان، به استفاده روزمركاربرد تكراري . بودند
كارگيري عناصر  سازي بهبدون اينكه زبان جلب توجه كند، مربوط است؛ اما فرآيند برجسته

تعارف باشد و زبان را از حالـت  اي كه جلب توجه كند و غير مشود، به گونهميزباني را شامل 
شـاعر بـا   ). 40: 1، جصـفوي  ،از زبـان شناسـي بـه ادبيـات     (. روزمرگي و تكراري خارج كند

الم، قواعدي را بـه زبـان هنجـار    ان كميافزودن وزن، قافيه، رديف و انواع تناسبات آوايي در 
  .كندميز اين طريق توجه مخاطب را جلب فزايد و امي

ي، متناسب با فضـاي كلـي شـعر و در جهـت القـاي مضـمون و       شعري كه در آن موسيق
در پـژوهش حاضـر   . عاطفه شاعر به كار گرفته شود، تأثيرگذارتر و در نتيجه ماندگارتر است

هاي ناگهان، گلها همه آفتاب گردانند و دسـتور  تنفس صبح، آينه« چهار دفتر شـعر  
ي شعر در سه سـطح موسـيقي   ن پور، از لحاظ موسيقميهاي قيصر ااز سروده ،»زبان عشق

هاي و زان ارتبـاط و تناسـب آن بـا مضـمون    ميـ اني و ميـ بيروني، موسيقي كناري و موسيقي 
 .احساسات شاعرانه تحليل شده است

  
 موسيقي و شعر

است كه هر كدام از ايـن   در يك نظام كلي هر شعر از دو محور عمودي و افقي تشكيل شده
كم بـر  كند و موسيقي شعر به نظم حـا ميسي را ايفا دهي به شعر نقش اسامحورها، در شكل

ها و هرگونه عامل ها، واژهان صامتها، مصوتميشود، يعني به هماهنگي مياين دو محور اطالق 
  .ديگري كه در شكل دهي يك شعر مؤثر باشد از جمله عامل زيبايي شناختي

معنـوي تقسـيم   موسيقي بيروني، كناري، دروني و : شفيعي موسيقي شعر را به چهار نوع
  ). 393-391: كدكني شفيعيموسيقي شعر، (كرده است
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  موسيقي بيروني
در يك واحد كامل شعري  ميمنظور از موسيقي بيروني شعر، موسيقي حاصل از هر گونه نظ

وتها و يـا       يعني نظم خاصي كه در يك مجموعة آو. است ايي بـه لحـاظ كوتـاه و بلنـدي مصـ
ان ميوزن، تناسب ). 91: كدكني شفيعيموسيقي شعر، (دها وجود دارتركيب صامتها و مصوت

شـود؛ بلكـه هـر تناسـب و     مـي وزن نه تنها شامل اوزان عروضي و نيمايي . اصوات شعر است
ها و رديهـا، همـاهنگي و همسـاني    ب كلمات، انتخاب قافيهآهنگي را كه ناشي از شيوه تركي

، ه وزن و قافيه در شعر نيما يوشـيج جايگا(گيردمير ها و جز آن باشد نيز در بها و مصوتتصام
  ). 44: دستغيب

ثقيل و متناوب يا  سا  اوزان را به كوتاه، متوسط ثقيل، متوسط خفيف، بلندميسيروس ش
ند و قسـمت  اوزان دوري از خـوش آهنگتـرين اوزان شـعري   : گويـد ميكند و ميدوري تقسيم 

تـوان  ميلـف  يـب اركـان مخت  اعظم زايايي عروض فارسي بر عهدة اين اوزان است؛ زيرا با ترك
  ).62: ساميشنگاهي تازه به بديع، ( اي ساختاوزان تازه

  
  موسيقي كناري

هاي موسيقيايي از تكرار واژگـان شـعري در پايـان هـر بيـت      منظور از موسيقي كناري جلوه
 هر بند باشد؛ اما آنچـه  هاي نو در پايانتواند در آغاز بيت و در قالبميالبته اين تكرار . است

نگاهي ديگر به (هاي پاياني استها و رديفهمه متداول است، قافيههاي سنتي بيش از در قالب
  ). 169: فياض منش، موسيقي شعر و پيوند آن با موضوع

قافيه در شعر كهن در تمام ابيات يگانه اسـت و ممكـن اسـت از يـك، دو يـا سـه هجـا        
اي كه در كـالم ممكـن   نقش و وظيفهتشكيل گردد؛ اما در شعر نو شاعر قافيه را با توجه به 

برد و چه بسا در چند مصـراع نيـازي بـه آوردن آن نباشـد و در     مياست داشته باشد به كار 
چند مصراع پشت سر هم آورده شود تا در كالم موسيقي خاصي ايجاد كند و يا تشخصي به 

  ).221: شفيعي كدكنيموسيقي شعر، ( ان مصراعها ببخشيدكلمات پاي
  قافيـه بـديعي   . ه در شعر  مشتمل بر قافيه بـديعي و واژگـان كـم قافيـه اسـت     تنوع قافي

دارد كـه   مياي است كه در آن يكـي از صـناعات بـديعي بـه كـار رفتـه باشـد و اقسـا        قافيه
  : عبارتنداز

  . انيميمتجانس، اعنات، متضاد، ردالقافيه، معموله، ذوقافيتين و 
كاملي اسـت كـه از تكـرار يـك عنصـر       همگوني: رديف نيز جز موسيقي كناري است كه

هاي صوتي، صرفي، نحوي و معنايي يكسان در پايـان  شي يگانه با توالي يكسان و با نقدستور
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حـق   ،زبان شـناختي -مقاالت ادبي(Ĥيدميواژة قافيه پديد مصاريع يا ابيات يك شعر و بعد از 
  ).59:شناس

  
  انيميموسيقي 

بديع لفظي و معنـوي؛ يعنـي تناسـبات لفظـي و     هاي متعددي از در زبان ادبي كلمات با نخ
موسيقي حاصل از ايـن  ). 89: ساميش ،نگاهي تازه به بديع(ت معنايي به هم مربوطندارتباطا

هـاي  گونـه . گوينـد مياني ميـ موسيقي ) شعر(نسجم هنري نوع هماهنگي را در يك شبكة م
. لغوي و معنايي استآوايي، واژگاني، : اني شعر به چهار صورتميسازي در موسيقي برجسته
شود و توازن واژگاني به دو ميها گفته ايي به تكرار منظم و هماهنگ صامتها و مصوتتوازن آو

گردد و گونة سوم توازن نحـوي اسـت   ميتقسيم ) واج(و ناقص ) واژه(دسته تكرار آوايي كامل
ازن سازي نقشي است و در آخر توسازي نقشي و جانشين اين نوع توازن شامل همنشينكه 

نگاهي ديگـر بـه موسـيقي    (ان واژگان شعر استميمعنايي است كه حاصل تناسبات معنايي 
  ). 172 -174: فياض منش، شعر و پيوند آن با موضوع

  
  ن پورميموسيقي بيروني و مضمون در اشعار ا

 موسيقي بيروني، حاصل تناسب و توالي هجاهاي كوتاه و بلند در يك واحد شـعر اسـت كـه   
كالم به لحـاظ كوتـاه و بلنـدي    اي از هر گاه رشته. شوديضي شعر را شامل مبيشتر وزن عرو

دار باشـد، نـوعي موسـيقي بـه     خاص برخـور  ميها از نظامصوتها و يا تركيب صامتها و مصوت
  ).9: شفيعي ،موسيقي شعر(م ميانميرا وزن Ĥيد كه آنميوجود 

كنـد  ميخود را انتخاب  عر موسيقي كالمشاعر با توجه به موضوع و مضمون و درونماية ش
چيـنش هجاهـا در شـعر    . تا بتواند مراد خود را به بهترين وجه ممكن به خواننده القـا كنـد  

كند؛ يعنـي بـر شـتاب و كنـدي يـا سـبكي و       ميموضوع شعر با وزن تناسب پيدا  متناسب با
ي بسـتگي دارد كـه در ذيـل بررسـي     اين ويژگي در شـعر بـه عـوامل   . سنگيني وزن اثر دارد

  :شودمي
ر تركيـب هجاهـاي كوتـاه د   : هاي كوتاهنزديكي هجاهاي كوتاه و افزوني نسبي هجا) الف

از . ن شورانگيز و وجـد آور همخـواني بيشـتري دارد   ميشعر و نزديكي هجاهاي كوتاه، با مضا
آهنـگ شـعر    (اشـاره كـرد  » مفـاعلن « و » نمفـتعل «توان به تكـرار وزن  ميجملة اين اوزان 

  ). 4: فضيلت، فارسي
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اش ي است كه اوزان شعري او با مضمونها و احساسات شـاعرانه پور از جمله شاعران نميا
بار اسـت، وزن هـم آرام و ماليـم و    آلـود و انـدوه  آنجا كـه مضـمون حـزن   . ره خورده استگ

كنـد،  ميشور و حال او به سـرودن وادار   جويباري است و آنجا كه احساسات شاد و سرشار از
ار او را از اين ديدگاه بررسـي  نمونه هايي از اشع. خيزابي است وزن كامالً آهنگين و ضربي و

  .كنيممي
سرايد، كنـار هـم   ميشعري سرشار از شور و حال » علنمفتعلن مفا«در شعر زير از تكرار 

  . كندمير تدر ركن مفتعلن، شعر را مهيجتر و كوبندهقرار گرفتن هجاهاي كوتاه 
ـ / كندمي، ديده نظر نميبر دل خون من د  .كنـد مي، ديـده تـر ن  مـي ب خشـك مـن ن  بر ل

كنـد  ميآهـن و آتشـم دگـر، هـيچ اثـر ن     / رنيست مرا ز خـود خبـ   سوخت ز عشق اين جگر،
  ).399: ن پورميا ،مجموعة كامل اشعار(

اين ويژگي در شعر، در كندي : افزوني هجاهاي بلند، نزديكي هجاهاي بلند و كشيده) ب
و » آورغـم «ن مياي شاعران براي بيان مضـا و سنگين بودن وزن تأثير دارد و يكي از شگرده

ــدوه خــويش . اســت» انــدوهبار« ــه ايــن امــر توجــه  شــاعران بــزرگ در بيــان حــزن و ان           ب
  ).6 -4: فضيلت ،آهنگ شعر فارسي(اندكرده

پور نميدر شعر قيصر ا. پور از بسامد بااليي برخوردار استنمياين ويژگي در شعر قيصر ا
سرعت سپري ها باندرز و حسرت شاعر از اينكه فرصتن پند و ميبه مضابه علت گرايش شاعر 

ن نوستالژيك در شعر شاعر، تركيـب هجاهـاي بلنـد و    ميشده است و نيز به دليل غلبة مضا
  .شودميكشيده در شعر بيشتر مشاهده 

ترين وزن از لحاظ افاعيـل بـه بحـر    لن از بحر متدارك كه نزديكانتخاب وزن با تكرار فاع
آن كه مربوط به ايـام جنـگ و شـجاعتها و    متقارب است براي شعر زير، با مضمون حماسي 

  .هاي آن ايام است، كامالً متناسب استها و حماسهدليري
  .كور سوي شب تيره را كشت/ تيغ مردان خورشيد در مشت

  .از تبار جنون، پشت در پشت/ از زخم و خون، نسل در نسل ميقو
         ،مجموعـة كامـل اشـعار   (آغـاز طوفـان در انگشـت    حكـم  / مهر پايان مـرداب در دسـت  

  ).354:ن پورميا
ني كاسـته  مياوزان با چنين مضـا  شويم از كاربرد اين گونهميهر چه از ايام جواني او دور 

رايي و گتابد و به سوي يك درونميديگر آن شور و هيجانات را برن شود گويي روحية شاعرمي
-رود، جهان بينيميپور هر چه به پيش نمياان گفت شايد بتو. كندميآرامش دروني حركت 

» شـعري بـراي جنـگ   «نگرد؛ اگر روزي مينظري زيباتر، جهان و انسان را تر و از ماش كامل
چون تفنگ و فشنگ را بر  ميو راه واژگان ضخي) 382: ن پورميا ،مجموعة كامل اشعار(گفته
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» رحـي بـراي صـلح   ط«نسان مدارانـه  عرصة شعرش گشوده است؛ يك روز با نگرشي كامال ا
اي انسـاني رقـم   ين چنين، حماسه، و ا)17-16-15: امين پور ،مجموعة كامل اشعار(دهد مي
  . داند نه پيروزي در جنگيروزي حقيقي را پيروزي بر جنگ ميزند و پمي

خواهد خستگي اند كه وقتي مياش گره خوردهعريهاي شاوزان شعري او آنگونه با مضمون
روزمرگي و زندگي تكراري را ابراز كنـد، شـعرش را در وزنـي دوري    خود از گرفتار آمدن در 

تكرار دو بار فاعالتن : شودكه تناوب و تنوعي در آن ديده نميسرايد؛ وزني دوري با اركاني مي
آنكـه تنـوعي   زند و بياي درآمده است كه دور ميهر روزهوزن شعر به شكل زندگي . فاعالتن

اي كه براي شاعر تسلسـل بـاطلي   اداري و تكراري هر روزه .شودتكرار ميدر آن باشد، دوباره 
  .است و او به ستوه آورده است

  هاي استعاريشوق پرواز مجازي، بال/ هاي شعاريام از آرزوها، آرزوخسته
  هاي اداريخاطرات بايگاني، زندگي/ رار كردنهاي كاغذي را، روز و شب تكلحظه

-هـاي بـي  پنـاهي، جمعـه  هـاي بي هشـنب / سـنجاق كـردن  رونوشـت روزهـا را، روي هـم    

  ).188-178: امين پور ،مجموعة كامل اشعار(قراري
و متناسب بـراي   يا شعر زير كه در وزني با تكرار مستفعلن سروده شده، وزني كامال آرام

تكرار كم هجاي كوتاه در افاعيل اين وزن مؤثرترين . هاي شبانه شاعر استگفتگوها و درد دل
هاي دلش را ساده و ر بسيار خوش آهنگ است و شاعر حرفاست، شععامل در آرام بودن آن 

ل نشـده و  ميـ دهد كه وزن بر شعر تحروان در كالمي آهنگين بر زبان ميراند و اين نشان مي
 .همراه با شعر در ذهن شاعر شكوفا شده است

اول / من كـامالً تعطيـل بـودم   / رحمانه ديگر بودديگرتر از شبهاي بي/ له ديشب هماز جم
بـا  / در اتـاقم راه رفـتم   _فرسـخ حـدود هفـت   _تنهـا / هايم را اتو كـردم جوراب /ستم خوبنش

مجموعـة كامـل   (ها را زير و رو كردمرفتم تمام نامه/ و بعد از آن هم/ هايم گفتگو كردمكفش
  ).259-258:امين پور ،اشعار

عر بـه  هاي يك شايو خوش آهنگ و مشهور را از برتر هاي متنوعاگر بتوان استفاده از وزن
او در بيشتر اوزان و بحور عروضي هـم  . نه هم سرآمد استميپور در اين زمينحساب آورد، ا

هاي اساسي در همة اركان شعري از آنجا كه طبيعي بودن جزء مؤلفه. آزمايي كرده استطبع
شود؛ بيشتر اوزان او تنها با يـك  مياوست، موسيقي نيز كامالً در بافتي طبيعي و حسي ارائه 

بيشـترين وزن بـه كـار    . گيردميخواندن قابل تشخيص است و در شمار اوزان شفاف قرار بار 
يعني بحر مضارع است و شايد » مفعول فاعالت مفاعيل فاعلن«گرفته شده در اشعار او وزن 

  .دلبستگي شاعر به اين بحر نزديك بودن آن به نحو طبيعي زبان معيار امروزين باشد
  



  479/ن پورمينگاهي به تناسب موسيقي و مضمون در شعر قيصر ا
 

 

  ن پورميون در اشعار قيصر اتناسب موسيقي كناري و مضم
هايي از شعر ظاهر شده و موسيقي شعر يقي كناري عناصري است كه در مقطعمنظور از موس

كـه در نظـام موسـيقيايي    « بخشد؛ به بيان ديگر موسيقي كناري عناصري هستند ميرا غنا 
عكس شعر داراي تأثير است، ولي ظهور آن در سراسر مصراع يا بيت قابل مشاهده نيست؛ بر 

 شفيعيموسيقي شعر، ( »موسيقي بيروني كه تجلي آن در سراسر بيت و مصراع يكسان است
توان قافيه، رديـف پايـاني و رديـف    ميهاي موسيقي كناري را ترين جلوهمهم). 391 :كدكني

  .آغازين دانست
قافيه يكي از مصاديق موسيقي كناري است، اگـر چـه از جهتـي راه را بـر آزادي تخيـل      

دد، اما اگر درست و به جا مورد استفاده قـرار گيـرد، نـه تنهـا موسـيقي شـعر را       بنميشاعر 
قافيه آنگاه . مضاعف كند، بلكه در جهت القاي مضمون و مفهوم شعري نيز ياريگر شاعر است

چفت و بست شعر است كه عالوه بر نقش موسيقيايي خود، با مضمون و مطلب شعر مـرتبط  
هاي خود را متناسـب بـا مضـمون    پور قافيهنميا. بردارد باشد و در جهت القاي مضمون گام

قافيه در جهت القاي مضمون و احساس خود به خـوبي بهـره    ةگزيند و از برجستگي واژميبر
شوند و شاعر در پايـان  ميهاي قافيه با اندوه شاعر همراه هبراي نمونه در شعر زير واژ. گيردمي

  .كندميقافيه همراه  هر بيت، آه بلند اندوه بارش را با واژگان
قـدر  / قدر اندوه دل ما را بـدان / !آسمان درياي جنگلكوه من!/ كران اندوه مناي شكوه بي

مجموعة (تر اندوه منشود اندوهيم/ تر گيسوي توهر چه شد انبوه/ روح خسته و مجروح من
  ).43: امين پور ،كامل اشعار

، اسـت كامل شدن آهنـگ كـالم    يكي از مزاياي قافيه برآورده شدن انتظار خواننده براي
موضوع شعر انتظار كودكي بـراي رسـيدن   . كندميقافيه شعر زير انتظاري مضاعف را برآورده 

ها در پايان شعر سـكوت  در سراسر شعر سكوتي حكم فرماست و با آمدن قافيه. پدرش است
 شود و انتظار كودك براي آمـدن پـدرش و  ميشعر و سكوت حاكم بر محيط، توأمان شكسته 

  .شودميانتظار كودك براي آمدن پدرش و انتظار خواننده براي آمدن قافيه، با هم برآورده 
آرام رفتـه در  / مادر كنار چرخ خياطي/ كندميهايش در حياط خانه بازي با گربه/ كودك
مجموعـة كامـل    (»شـايد پـدر  «!صداي در/ پيچدميدر خانه / عطر بخار چاي تازه/ نخ سوزن

  ).15: امين پور ،اشعار
هـايش اسـت، البتـه    پور تكرار فراوان قافيـه در غزل مينهاي شعر انكته ديگر درباره قافيه

شود و ميدر اشعار او » رد القافيه«درصد فراواني از اين تكرارها منجر به خلق صنعت بديعي 
ن تكرار قافيه، بسامد باالي رديف در اشعار او را هم به همراه دارد، چرا كه رديف ضـعف  ميه
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جدول زيـر وضـعيت تكـرار قافيـه در غزليـات او را      . پوشاندمير قافيه را تا حدود زيادي تكرا
  .دهدمينشان 

تعداد كل  نام مجموعه
ــاي   غزلهـ
ــر  هــــ

  مجموعه

ــداد تعــــ
هايي كـه  غزل

داراي تكرار 
ــه  قافيــــ

 هستند

تعــدادغزلهايي
ــا قافيــه  كــه ب
مكــرر، رديــف 

  هم آمده

هايي كـه  غزل
داراي صــنعت 
ــه  ردالقافيـــ

  هستند

هاي د غزلدرص
با قافيه هـاي  

  مكرر

ــد  درصــــ
ــا غزل ــاي ب ه

صــــــنعت 
  ردالقافيه

20  تنفس صبح
 غزل

5 
 غزل

4 
 غزل

2  
  غزل

25% 10%  

ــه ــاي آينـ هـ
  ناگهان

26
 غزل

13
 غزل

 
 غزل10

 
  غزل7

52% 28%  

گلهـــا همـــه 
  آفتابگردانند

35
 غزل

14
 غزل

10 
 غزل

9 
  غزل

40% 25%  

دســتور زبــان 
  عشق

29
 غزل

18
 غزل

9 
 غزل

5  
  غزل

62% 17%  

هـاي  هـاي قافيـه  ت در شعر اوست؛ نمونهميتنوع در ساختار قافيه، از نكات ديگر حائز اه
  .خوردميبديعي در اشعار او فراوان به چشم 

  
  قافيه معموله

مجموعـة كامـل   (اي كه فراتر ز بودن استكو مرز تازه/ جا كه سر زدم در مرز بودن است هر
  ).395: امين پور ،اشعار

  متجانسقافيه 
اي عشـق از آتـش،   / ر از فرهـاد تمجنونتر از ليلي، شيرين/ ام بر باد، بر هر چه بادا باددل داده

  )212: امين پور ،مجموعة كامل اشعار(از تيره دودي، از دودمان باد / اصل و نصب داري
  ).366: همان(سرش بر ني، نواي عشق سر داد/ چو از جان پيش پاي عشق سر داد

  ذوالقافيتين
مجموعـة كامـل   (ز باغ اللـه، خبرهـاي داغ بسـيار اسـت    / نيدن خبر مرگ باغ دشوار استش

 (تـوان آيـا بـه دل دسـتور داد؟    مي/ دست عشق از دامن دل دور باد/ )342: امين پور ،اشعار
  ).34: امين پور ،مجموعة كامل اشعار

  انيميقافيه 
بـا  / هاي اجـاري ين، آسـمان سقفهاي سرد و سـنگ / هاي رو به پايينغمگين، پله آفتاب زرد و

/ خسته از درهاي بسته، خسته از چشم انتظـاري / هايي پينه بستهنگاهي سر شكسته، چشم



  481/ن پورمينگاهي به تناسب موسيقي و مضمون در شعر قيصر ا
 

 

مجموعـة  (هاي اختياريهاي لب پريده، گريهخنده/ هاي صف كشيدهميزده، ميهاي خصندلي
  ).57: امين پور ،كامل اشعار

  اعنات
 ،مجموعة كامل اشعار(از دامن تو شكوفد گل به گلميدل / اي حسن يوسف دكمة پيراهن تو

  )35:امين پور
مجموعة كامـل  (هاهاي خفته در خاكستر خاموششعله/ هاها و از آن چاووشانده از كاروانم
  ).57: امين پور ،اشعار

  : اگر بتوان رابطة وزن و قافيه و رديف را به اين صورت نشان داد: رديف پاياني
  وزن          قافيه          رديف

گونه تحليـل كـرد كـه، موسـيقي     سه عنصر موسيقيايي را در شعر اينتوان ارتباط اين مي
شود و بـا آمـدن رديـف، موسـيقي     ميتر روضي با آمدن قافيه يك مرتبه غنيحاصل از وزن ع

هاي شـاهكار و درجـة اول   مين دليل است كه غزلرسد؛ به هميحاصل از وزن و قافيه به اوج 
رديـف  . انـد از اين سه عنصر به صورت توأمان استفاده كـرده ادبيات فارسي بيشتر مردفند و 

... گر فكر و انديشة شاعر خواهد بـود اگر درست بيايد، روايت« ايي خود،عالوه بر نقش موسيقي
در چنين شعري، آنچه بيشـتر شـاعر    .فتدميو اگر متناسب با مفهوم شعر باشد بسيار خوش 

پور مينا). 63-61: محسني ،ف و موسيقي شعرردي (»ميشودنديشد، پس از قافيه تكرار ميبه 
ر و صـفت و قيـد و عبـارت    ميهايش از انواع كلمه از اسم و فعل و حرف گرفته تا ضـ در رديف

ت ان، اشعاري كه رديف فعلي در آنها به كار رفته، بـه علـ  ميالبته از اين . استفاده كرده است
  . ترندند، دلنشينشوميتر اينكه به نحو طبيعي زبان نزديك
  .خورنديمها به درد سرودن ناين حرف/ خورنديماين دردها به درد دل من ن

مجموعـة  (خورنـد مياما به شيوة غـزل مـن ن  / شيواست واژههاي رخ و زلف و خال و خط
  ).182: امين پور ،كامل اشعار

هايي است كـه در خـدمت جريـان    هاي او، استفاده از رديففنكته قابل تأمل ديگر در ردي 
در . هـاي او اشـاره كـرد   در يكي از غزل» رسيدن«توان رديفميبراي نمونه . كلي شعر هستند

كـه بـر خـالف فعـل      -اين شعر كه بيان حركت و پويايي انسان است، شاعر با انتخاب مصدر
توان آغازي براي آن متصـور  يمداند، رفتني كه نميرسيدن را همواره رفتن  -فاقد زمان است

نديشد، نه فقط به رسيدن در زماني ميدن و جنس رسيدن شد و نه پاياني، او به فرآيند رسي
و درمكاني خاص؛ او پختگي را در دائم رفتن و فكر كردن دربارة رسيدن را نـان خـام بـودن    

  .داندمي
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هر چه دويـدم  / او پختة راه است و من خام رسيدن/ دل در خيال رفتن و من فكر ماندن
: امـين پـور   ،مجموعة كامل اشـعار (ام رسيدنپيچيده در راه است ابه/ جاده از من پيشتر بود

72-73.(  
ن پور چشمگير است؛ او واقف است كه اگر بخواهد غـزل  مياستفاده از رديف در غزليات ا

جدول زير بسـامد  . پوشي كندتواند از آوردن رديف در آن چشمميموفقي بسرايد، به آساني ن
  .دهدميرديف در غزليات او را نشان 

  هاي مردفدرصد غزل  مرّدف تعدادغزلهاي هاتعداد كل غزل  عنوان
  %75 غزل15 غزل20  تنفس صبح

  %76 غزل19 غزل25 هاي ناگهانآينه
  %68 غزل24 غزل35 ها همه آفتابگردانندگل

  %48 غزل14 غزل29 دستور زبان عشق
  

تالشي است در جهـت حفـظ و نگهـداري    « تكرار رديف آغازين در شعر :رديف آغازين
شود كه شاعر در هر چند بيت، يكبـار بـه ريـتم شـعري     مييقي شعر، باعث ريتم زبان و موس

در واقع رديف آغازين . خود برگردد و از نو با همان موسيقي و ريتم به گفتن شعرش بپردازد
كردن شعر حـول يـك    بندهاي شعري، گذشته از تك آوايي در شعر معاصر، با ظهور در آغاز

رديف آغازين در شعر معاصر، نايب بـر  ... ده گرفتمضمون، نقش موسيقيايي خاصي را بر عه
در جهت غناي موسيقيايي  -كه چفت و بست شعر بود -حق قافيه و رديف در شعر كالسيك

 ،ر نيمـا عوسيقي در شعر نيما با تأكيد بر شـ استقالل م (»و توازن و هماهنگي آن استشعر  
توان ديـد، بـا   مير شعر نو رديف آغازين را هم در شعر كالسيك و هم د). 156-151: قبادي

تر و اين تفاوت كه استفاده از رديف آغازين در شعر نو عالوه بر جنبة موسيقيايي آن، آگاهانه
در اشعاري كه از اين گونـه تكـرار در آغـاز    . ن و احساسات شاعر استميدر جهت القاي مضا

داري اسـت  چرخد و تكرار اين عنصر در هر فاصله، هشـ ميبهرمندند، شعر حول يك مضمون 
شود كه شعر در كليت خود يكپارچـه  ميبه شاعر كه از اصل موضوع دور نيفتد و اين موجب 

  .و يكدست گردد و با اقتدار كامل مضمون خويش را پرورانده و در ذهن مخاطب تثبيت كند
ن پور از شاعراني است كه به خوبي توانسته است از اين دو عنصر در موسيقي شعر و ميا

روزي «براي نمونه او در شعر زير با آوردن رديف آغـازي  . ش بهره گيردشعري نميالقاي مضا
ضـمون شـعرش   عالوه براين كه با هر تكرار، ريتم و موسيقي شعرش را حفـظ كـرده؛ م  » كه

  .ش باشد نه موضوع ديگريبراي بيان روز آرماني



  483/ن پورمينگاهي به تناسب موسيقي و مضمون در شعر قيصر ا
 

 

بال / و مهر و تمبرروزي كه جاي نامه / ها همه باز است روزي كه نامه/  روزي كه روز پرواز را
ــوتري را ــيم /كب ــ/ امضــا كن ــل نام ــتيممث ــيان / هاي پســتيصــندوق/ ه اي بفرس آن روز آش
در / و فطرت خـدا / روزي كه التماس گناه است/ روزي كه دست خواهش كوتاه /كبوترهاست

مجموعـة كامـل   (و خواب نان تازه نبينـد / بر روي روزنامه نخوابد /زير پاي رهگذران پياده رو
  ).237-236: مين پورا ،اشعار

  
  اني و مضمون در اشعار امين پور ميتناسب موسيقي 

هـر گونـه   . رداني بر عهده دامينقش عمدة موسيقي و تناسب آن با مضمون شعر را موسيقي 
ها در بدنة شعر، كه جزء موسيقي كناري و بيروني نباشـد،  تناسب در تركيب صامتها و مصوت

همـاهنگي نسـبت   « به بيان ديگـر آهنـگ حاصـل از    شود، مياني شعر را شامل ميموسيقي 
موسـيقي شـعر،   (»در مجاورت با هـر حـرف ديگـر   تركيبي كلمات و طنين خاص هر حرفي 

ترين حـوزة  اني كـه وسـيع  ميموسيقي . دهدمياني شعر را تشكيل مي، موسيقي )51: شفيعي
  .سجع، جناس و تكرار: شود در سه سطح قابل بررسي استميموسيقي شعر را شامل 

گيرد، بـراي نمونـه بـه مثالهـاي زيـر      ميپور از انواع سجع در شعر خود بهره نميا: سجع
  .توجه كنيد

  سجع متوازي
  )108:امين پور ،مجموعة كامل اشعار(هاي رها در هواهمراه واژه/ در دود عود و اسفند

  سجع متوازن
امـين   ،مجموعـة كامـل اشـعار   (بايست دادميدر كف مستي ن/ دانست تيغ تيز راميخوب 

  )34:پور
  سجع مطرف

مجموعة كامـل  (كه از چراغ بگيرد سراغ كو ميچش/ چشم و چراغ خانه ما داغ عشق بود
  )178:امين پور ،اشعار

  ترصيع
  )142:امين پور ،مجموعة كامل اشعار(نه كالهش را پشم/ نه نگاهش را چشم

بـه  . رده باشدپور كمتر جناسي وجود دارد، كه شاعر از آن بهره نبنميدر اشعار ا :جناس
  :هاي زير توجه كنيدنمونه

  جناس تام
  ).34: امين پور ،مجموعة كامل اشعار(بي گزاره در نهاد ما نهاد/ آنكه دستور زبان عشق را
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  جناس لفظ
 ،مجموعـة كامـل اشـعار   (هاي دار نيسـتند شاخه هاي خشك چوبه/ خوار نيستند /خارها
  )292،  امين پور

  جناس اختالف مصوت
مجموعـة كامـل   (هـاي كشـورم  زن، مرمياي فراتر از ز/ مز زمان، دور پادشاهيي افزونتر اا
  )37: امين پور ،اشعار

  جناس وسط
امـين   ،مجموعة كامل اشعار(تراودمينه شبنم كه خون از لبم / تراودميالفباي درد از لبم 

  )196: پور
  جناس مذيل
  )161: پور امين ،مجموعة كامل اشعار(حال گل در چنگ چنگيز مغول/ مثل حال گل
  جناس مزيد
  )136: همان(كندميغربال / باد را / هاي سراسيمهوقتي كه بال
سازد؛ براي مثـال او در شـعر زيـر    ميش را ن بلند شعريميها، مضان جناسمياو گاهي با ه

ها، در دنيايي كه رسيدن سهم آنهايي است كه ود را از زندگي كردن در دنياي بيتفاوتيرنج خ
ش ظـاهر  مـي هـا در لبـاس   رسند؛ دنيايي كـه گرگ ميآنهايي است كه نروند و رفتن سهم مين

هاست، جهاني كـه بـراي شـاعر حساسـي چـون او      شوند؛ شكم و شكم پرستي محور ارزشمي
  :داردميچيزي جز جهنم نيست، اين گونه بيان 

وقتـي   /آيـد مياز ريشه هاي يأس / و سعي / از عدم/ و آدم / از ريشه جهنم/ وقتي جهان
و /  هـا تفـاوتي واژه بايد بـه بـي  / كندميتبديل / به كفتر/ كفتار را/ اده در حرفيك تفاوت س

مجموعـة  (نـان اسـت  / از هر طرف كه بخواني / نان را/ دل بست/ مثل نان/ طرفيهاي بيواژه
  ).293: امين پور ،كامل اشعار

مضمون اين شعر بر پايه جناس شبه اشتقاق بين جهان و جهنم؛ جناس اختالف مصوت 
ين آدم و عدم، كفتار و كفتر؛ جناس قلب بعض بين يأس و سعي و جناس قلب كل در واژة ب

  . نان است
گرفتن حس پرواز و رهايي شـاعر از سـوي    در شعر زير مضمون اصلي شعر را كه ناديده

  . به خوبي بيان شده است» حال و بال«اطرافيانش است، با تجنيس اين دو كلمه
از مـن  / امـا كسـي يـك بـار     / »حالـت چطـور اسـت؟   «:/ دپرسـن مياينجا همه هر لحظه 

  ).118: امين پور ،مجموعة كامل اشعار ...(بالت«:/ پرسد مين



  485/ن پورمينگاهي به تناسب موسيقي و مضمون در شعر قيصر ا
 

 

خشـد، بعضـي نيـز معتقدنـد     بميتكرار گذشته از زيبايي موسيقيايي كه به شـعر   :تكرار
وسيقي در شعر نيما با تأكيد استقالل م(عاصر استساز شعر مترين عنصر موسيقيتكرار مهم

اي است كه عقيده يا ترين عوامل تأثير است و بهترين وسيله، قوي)150: قبادي، ر نيماعر شب
  ). 99:شفيعيموسيقي شعر، (كندميفكري را به كسي القا 

  : توان در سطوح زير بررسي كردميتكرار را 
  .واج آرايي، تكرار هجا، تكرار واژه، تكرار جمله

  :براي نمونه. اي داردي جايگاه ويژهن پور، واج آرايميدر شعر ا: آراييواج
مجموعـة كامـل   (ام در خـودم امشـب  موسي تكلـم شـده  / ده به طور كلماتمتا نور تو تابي

  )56: امين پور ،اشعار
ـ    ميبه / به شب نشيني شبنم، به جشنوارة اشك : همـان (ترةهماني پـر شـور چشـم و گون

192(  
ش نيست، بلكه از اين گونه تكرار ها فقط به دنبال غناي موسيقيايي شعراو در واج آرايي

  :هاي زير توجه كنيدگيرد، به نمونهمياش بهره ن شعريميدر جهت تقويت مضا
  /هاي خاكي صبور به غربت غريب كوچه/ هاي دوربه خواب/ صداي تو مرا برد

  /هاي هر چه بود يا نبودبه بوي لحظه/ هاي خط سبزه بر لب كبود رودبه كرك
 ،مجموعـة كامـل اشـعار   (گنـاهي بلـوغ  هاي بيروي گونه/ شش غرورنجيب جوبه نوجواني 

  ).138-137: امين پور
سنگيني فضاي روحي شاعر را در زبانش بـاز تابانـده   » س«يا در اين شعر كه همحروفي 

  :است
سـه شــنبه خــدا كــوه را  / چــه سرســخت، فرسـخ بــه فرســخ ! چــه سـنگين / سـه شــنبه 

  ).166:همان(آفريد
  :رساندميحالت پرسش و سوال به اوج » چ«در غزل زير با همحروفي 

  ن؟ميشه همين هميزمان هماره همان و ز/ ن؟مين است آسمان و زميشه هميچرا ه
  شه چنين ؟ميشه چنان و چرا هميچرا ه/ پرسمميپاسخي است، اگر چه پرسش بي

مجموعـة   (چرا سوال و جواب است روز بـاز پسـين؟  / اگر كه چون و چرا با خداست، چرا
  ).56: امين پور ،كامل اشعار

آوردن الفـاظي كـه   « هـاي او در حيطـة صـدا معنـايي اسـت، يعنـي      آرايـي بعضي از واج
   بـه  ). 95: سـا ميش ،نگـاهي تـازه بـه بـديع     (»صدايشان مستمع را به منبع صوت داللت كند

  :هاي زير توجه كنيد نمونه
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  :كندمياز در كنار هم، صداي سرريز شدن آب را در گوش طنين اند» ر س، ز،«واج آرايي
مجموعـة  (ام در خـودم امشـب  درياي تالطم شـده / لبريز ز سر مستي و سر ريز ز هستي

  )56: امين پور ،كامل اشعار
  :كندميدر اين شعر صداي زنگوله را تداعي » ز«واج آرايي حرف 
 /شود مينزديك  / با پاي خود به مسلخ تقدير ناگزير/ آرام و سر به زير/ وقتي كه بره اي

  )22: همان(چه آهنگي دارد زنگوله اش
هـا را محسـوس   خـش برگ كدام سه بار در اين شعر صداي خش هر» ش، خ«هم حروفي 

  :كندمي
  )31: همان!(شادي شمشاد/ در حياط خلوت پاييز/ آخرين برگ درخت افتاد

  :كندميصداي به هم خوردن بال پر  و پريدن و پرواز را تداعي » پ«هم حروفي 
  ).46: همان(پروانه پرنده براي پرندگي/ گياي فرصت نسيم براي وزند

شـود،  ميتكرار هجا نيز در اشعار او در جهت تقويت مضمون به كـار گرفتـه   : تكرار هجا
هـاي متـوالي و انـدوه مكـرر خـود را از گـذر زمـان و درك        براي مثال در شعر زير شـاعر آه 

  :كندميبيان » ها«نشدنش توسط مردم را، با تكرار هجاي 
  هاهاي خفته در خاكستر خاموششعله/ ها شها و از آن چاووكاروان ده از آنمان

  ها و نوشهاهر چه در دل داشتم از نيش/ سوزهاهر چه گفتم از غم آن روزها و 
: همـان (من دهاني نيستم از زمرة اين گوشها/ هر چه گفتم هيچ كس نشنيد يا باور نكرد

57.(  
ي اين شعر، تالش شـاعر بـراي يـافتن    هاهاي مختلف در واژهبه شكل» كو«تكرار هجاي 
  :كندمياش را به زيبايي ترسيم نشاني گمشده
  ).178:همان(آن خانه كو نشان آن كوچه باغ كو/ اي ز خواب خدا سبزتر بگوكو كوچه

از طرفـي  » بسته است«در واژه هاي مختلف شعر زير و تقابل آن با رديف » رست«تكرار 
گـر قيـد و   از طـرف ديگـر نمايـان   اعر براي رهـايي و  نشان دهندة تالش و تكاپوي دروني ش

  :اندهايي است كه راه رهايي او را سد كردهبند
بـه  /  كه رسـتگاري و درسـتكاري دلـم   / مرا خراب كن/ تو را به رستخيز/ تو را به راستي

بهانـه  هـاي بـي  به ايـن شكسـت   / كه فتح آشكار من/ ن غم شبانه بسته استميدستكاري ه
 ).128: همان(بسته است

هنري است، شود كه بسيار ميپور نمونه هايي از تكرار واژه ديده نميدر اشعار ا: تكرار واژه
  :هاي سعدي است؛ براي نمونهو تا حدودي يادآور غزل

  ).174:همان(مرحم نهاد نام تو بر زخم كاريم/كاري به كار غير ندارم كه عاقبت



  487/ن پورمينگاهي به تناسب موسيقي و مضمون در شعر قيصر ا
 

 

  )47: همان(ي پيش چشم تودارد دعاي ما اثر/هرشب ز چشم تو نظري چشم داشتيم
  )315:همان(ايم ازين دست عمري به سر برده/به زيردلي سربلند و سري سر 

  :ها در شعر او با مضمون شعر متناسب است، مثالتكرار واژه
  :كندميو تقابل آن با باد ناپايداري دنيا را بيان » آب«در شعر زير تكرار واژة
و آن آب بـر  /جهـان نقـش بـر آب   /آب آفريـد  سـپس زنـدگي را از  /خدا ابتدا آب را آفريد

  )165:همان...(باد
  :كندميتكرار واژة كاش در شعر زير فراواني آرزوهاي بر باد رفته شاعر را بيان 

  )58:همان(هاكاشها و كاشها و كاش/ ت و ماندهر چه كاشتيم به باد رف
كنـد،  ميبيـان   دي خـود را ميـ عالوه بر اينكه يـأس و ناا » هيچ«در شعر زير با تكرار واژة 

  :پژواك صدا در كوهسار را نيز محسوس كرده است
  )216: همان(اي در كوهسارم هيچ هيچناله/ هيچ اگر گفتم، جوابم هيچ بود

ش اينگونه با تكـرار واژة  پس از بيان خواب و خاطرات كودكي، »نخواب كودكي«در شعر 
ار را هـر چـه زيبـاتر در    دود عالوه بر بيان فضاي مبهم و مه آلود خاطرات خود، صـداي قطـ  

  :كندميگوش طنين انداز 
 / دنبالـة قطـار  / گـذرد مياز ايسـتگاه  / هر شب طنين سوت قطـاري / مدر خوابهاي كودكي

تنهـا تـويي    / هايشدر تمام پنجره/ بيش از هزار پنجره دارد/ انگار/ رسدميگاه به پايان نهيچ
با دود گيسوان تـو   / كشدميله شب شع/ هادر چارچوب پنجره/ آنگاه/ دهيميكه دست تكان 

  ).124: همان(دود/دود/در دود/ در امتداد راه مه آلود/ در باد
خورد مثالً تكـرار جملـه در   مين پور نيز به چشم ميتكرار پاياني در شعر ا: تكرار جمله

نامگذاري شده، همخوان است؛ كل شعر تكرار يك جمله » تلقين«شعر زير با عنوان شعر كه 
  .خواهد شاد بودن لقيني و دروغين را به خود بقبوالندمياز اين طريق است و شاعر 

كـه  / شـادم / ايـن روزهـا  / شـادم / گـذرد مياين روزگار كه / شادم/ گذردمياين روزگار كه 
  ).24: همان(گذرد اين روزهامي
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  نتيجه 
حوزه موسيقي بيرونـي،   در. ن پور تناسب مضمون و موسيقي به حد كمال استميدر اشعار ا
ش را ن پـور اوزان شـعري  ميا. ش متنوع، طبيعي و متناسب با مضمون اشعار استاوزان شعري

يابـد و  ميشـكوفد و بـروز و ظهـور    ير در ذهن او با وزن متناسب خود مگزيند بلكه شعميبر ن
آنجا كه مضمون اندوه بـار اسـت، وزن   . كندميوني او وزن را به شعر او هديه حس و حال در

د، ضربĤهنگ كالمـش تنـد و پـر شـور     كنميآنجا كه هيجانات بر او غلبه  وشعر آرام و ماليم 
  .ست و شاعر به اين بحر دلبستگي خاصي داردرين وزن در اشعار او، بحر مضارعبيشت. شوديم

هـاي او نـه تنهـا از لحـاظ موسـيقيايي چفـت و بسـت        در حوزة موسيقي كناري، قافيـه 
تكـرار قافيـه در   . دارنـد هم خواني كامـل   اشعارش هستند بلكه با مفهوم و مضمون شعر نيز

هـايش بسـيار   ساختار قافيـه . شودميهايش منجر به خلق صنعت بديعي ردالقافيه بيشتر غزل
هاي بديعي توجه دارد و در جهـت زيبـايي كالمـش از آنهـا بهـره      متنوع است؛ به انواع قافيه

سـتند؛ او از انـواع   ههاي پاياني اشعارش، بيشتر در خدمت جريـان كلـي شـعر    رديف. گيردمي
ن امـر باعـث دلنشـيني    ميهاي او مردفند و هبيشتر غزل. كلمه در رديفهايش بهره برده است

وجود رديف آغازين در بسياري از اشـعار نيمـايي او نكتـه قابـل توجـه      . هايش شده استغزل
ن رديـف آغـازين اسـت و شـعر     ميگاهي محور اصلي شعر ه. ديگري در موسيقي شعر است

چرخد و شاعر از اين طريق مضمون و احساس خود را هر چـه زيبـاتر بـه    ميور حول اين مح
  .كندميمخاطب منتقل 

قي گيرد، براي اينكه موسيمياني، از انواع جناس و سجع تكرار بهره ميدر حوزة موسيقي 
كمتر جناسي در زبان فارسـي وجـود   . Ĥوردميها را كنار هم نوازتر كند، سجعكالمش را گوش
اشعارش از آن استفاده نكرده باشد؛ گاهي تنها با چند جناس سـاده مضـموني    دارد كه او در

تكـرار واج، هجـا، واژه و جملـه در اشـعارش     . داردميĤفريند و خواننده را به تفكر واميبلند را 
شاعر از  گيرد وميقرار » صدا معنايي« اي از اين تكرارها در حوزةدسته. بسيار چشمگير است

ن شـعري را بـر   مياي ديگر تقويـت مضـا  تر كرده است و دستهحسوساين طريق شعرش را م
  .عهده دارند
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