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 چکیده:
آفرینی در فرمالیسم است جادوی مجاورت یکی از شگردها و ترفندهای زیبایی  زمینه و هدف:

سازی و بیان هنری كالم میشود. شگردی كه به توازن هنری در میان آواها و كه سبب برجسته

واجهای كالم توجه مینماید. جادوی مجاورت به دلیل موسیقی پنهان، قدرت جذب پیام نهفته 

هماهنگی و توازن آوایی میان كلمات را با نگاهی تازه مورد توجه قرار  در كالم را افزایش داده و

میدهد. هدف اصلی این جستار آن است كه به بررسی جادوی مجاورت بعنوان شگرد هنری در 

 كدكنی بپردازد.از شفیعی هزارۀ دوم آهوی كوهیدفتر 

تحلیلی بر مبنای مطالعات -شیوۀ توصیفیرو به روش مطالعج در مقالج پیش  روش مطالعه:

 است. هزارۀ دوم آهوی كوهیای و سندكاوی است. دامنج پژوهش مجموعه اشعار كتابخانه
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 است.  جناس، و استعاره نمود یافته

دیری از شگرد هنری جادوی مجاورت در طبق نتایج تحقیق بیشترین میزان بهره گیری:نتیجه
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The magic of proximity is one of the methods 
and tricks of creating beauty in formalism, which causes highlighting and artistic 
expression of words. A method that pays attention to the artistic balance 
between the sounds and phonemes of words. Due to the hidden music, the 
magic of proximity increases the ability to absorb the message hidden in the 
words and pays attention to the phonetic harmony and balance between the 
words with a new look. The main purpose of this essay is to investigate the 
magic of proximity as an artistic technique in the book of the Hezare dovom-e- 
ahoo-ye- koohi of Shafi'i Kadkani. 
METHODOLOGY: The study method in the upcoming article is descriptive-
analytical based on library studies and document analysis. The scope of the 
research is the collection of poems of the Hezare dovom-e- ahoo-ye- koohi. 
FINDINGS: The magic of proximity in Shafi'i Kadkani's poetry is expressed in the 
form of artistic arrays, including phonemes, puns, and metaphors. 
CONCLUSION: According to the results of the research, the maximum amount 
of use of the magic of proximity in the collection of the Hezare dovom-e- ahoo-
ye- koohi is reflected in the phonology and the semantic dimension of inducing 
feelings and strengthening the musical aspects of the poem. 
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 مقدمه
روسی مورد توجه قرار  4عنوان فرمالیسم در ابتدای قرن بیستم شیوۀ جدیدی در نقد ادبی معاصر پدید آمد كه با

 از ظهور این مکتب نقد ادبی معاصر خبر داد. پیش از« رستاخیز واهه»درفت. ویکتور شکلوفسکی با انتشار بیانیج 

پیش »ارائج نظریات مکتب فرمالیسم در بالغت فارسی نیز توجه به ساختار، شکل و فرم مورد توجه بوده است اما 

الیسم روسی، حدود مشخص و تعاریف روشنی نداشت. با ارائج الگوی این مکتب فرم، تعریف از شناخت مکتب فرم

جامع و دقیقی یافت و ]نیز[ نقد ادبی در شعر هم جایگاه خود را بهتر پیدا كرد. خدمت بزرگ فرمالیستها به 

دیل ا به حوزۀ قائم به ذات تبمطالعات نقادانج ادبی این بود كه با محوری ساختن جایگاه شکل در نقد ادبی، ادبیات ر

(. یکی از عوامل 11: 4399)پاینده، « كرد و آن را از جایگاهی برخوردار ساخت كه تا پیش از آن زمان نداشت

بسیار مهم و تأثیردذاری كه مد نظر صورتگرایان و فرمالیستها قرار درفت و به تأثیر متن بر مخاطب توجه داشت، 

انتخاب نظام موسیقایی متفاوت برای بیان مقاصد دونادون است. دزینش واهدان و كاربرد متفاوت زبان از رهگذر 

 علّت این»چیدمان آنها در ساختار و بافت كالم سبب ایجاد موسیقی متفاوت و تأثیر آنها بر مخاطب میگردد. 

هن را تأثیردذاری نخست حیرت مخاطب از جابجایی نقشهای دستوری و خروج از هنجار عادی زبان است كه ذ

دردیر درک معنا میکند و دوم لذت بردن از دزینش واهدانی است كه در جایگاه مناسب با حال و هوا و ضرباهنگ 

 (. 1: 4155)شاهوردی و همکاران، « اندای منحصربفرد در تركیب كالم نشستهاند و با سلیقهها انتخاب شدهجمله

ی  44: صص 4377كدكنی )اردرایی، نخست توسط شفیعیاصطالح جادوی مجاورت در ارتباط با فرمالیسم و ساخت

( مطرح دردید. وی در تعریف خود از این شگرد هنری ساختاری، به آراء و نظریات فرمالیستهای روسی همچون 64

 كننده در تأثیرات زبانی وجادوی مجاورت یکی از مهمترین عوامل تعیین»شکلوفسکی و یاكوبسن توجه داشت. 

ست؛ همان چیزی است كه بعضی از انواع آن را ادیبان و ارباب بالغت با عنوان جناس یا معادلهای های بالغی اشیوه

كدكنی جادوی مجاورت را عامل اصلی و تأثیردذار در شکل  (. شفیعی44)همان: « اندآن در زبانهای فرنگی شناخته

رت میندیشیم متوجه میشویم كه اینها وقتی به مجموعه تأثیرات این جادوی مجاو»دادن نظام فکری شاعر میداند: 

اند و بخش عظیمی از این چیزهایی كه ما منظومج چه نقش بزردی در شکل دادن نظام فکری و فرهنگی ما داشته

كدكنی، )شفیعی « ایم، برخاسته از جادوی مجاورت استتفکر اجتماعی خود را بر اساس مجموعج آنها شکل داده

كدكنی )م. سرشک( بعنوان یکی از شاعران معاصر ایران، مجموعج شعری با  (. از محمدرضا شفیعی14: 4344

ای كه به لحاظ عاطفی و ساختاری  از اشعار ( منتشر شده است. مجموعه4345« )هزارۀ دوم آهوی كوهی»عنوان 

ال و هوای و حمیباشد. اشعاری كه با نگاهی تاریخی به دذشته و میراث فرهنگی دور و دراز ایران  تاثیردذار شفیعی

بعنوان یکی از پژوهشگرانی كه عالوه بر شعر  رمانتیستی، خبر از دردها و حسرتهای اجتماعی شاعر میدهد. شفیعی

شناسی در حیطج نقد ادبی، پژوهش، ترجمه و نویسنددی نیز مشغول به فعالیت میباشد از اصول و اركان زیبایی

شناسی اشعار وی میتوان اصول و اركان ای ساختاری و زیباییهكالم بخوبی آداه است؛ چنانکه در بررسی جنبه

« جاورتجادوی م»متعدد و قابل توجهی را یافت كه سبب زیبایی و تأثیردذاری كالم وی میگردد. یکی از این اصول 

 است.  

كدكنی به منظور بررسی جادوی  از شفیعی هزارۀ دوم آهوی كوهیپژوهش حاضر، جستاری است در دفتر شعری 

ای ها و شگردهایی براز چه شیوه پرداز معاصر و پاسخ به این پرسش كه شفیعیمجاورت در اشعار این شاعر و نظریه

                                                      
1. Formalism 
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ایجاد موسیقی كالم و بویژه جادوی مجاورت بهره درفته است. درچه تنها با بررسی و واكاوی صنایع لفظی نمیتوان 

های فرمالیسم دست یافت، اما تا حدود بسیار زیادی قی از جادوی مجاورت بعنوان یکی از مؤلفهبه تحلیل دقی

كدكنی درخصوی بندی و تحلیل آرای شفیعیمیتوان به چگونگی آن پی برد. از رهگذر پژوهش حاضر با جمع

در این  بپردازیم. یهزارۀ دوم آهوی كوهجادوی مجاورت درصدد هستیم به بررسی این مقوله در اشعار مجموعج 

آرایی، جناس و سجع، و تركیبهای تابعی در اشعار شفیعی و انواع های واجپژوهش بر آنیم تا به شناسایی آرایه

اند اعم از القای جادوی مجاورتی كه به انسجام و وحدت در اشعار وی و القای مفهوم مورد نظر شاعر یاری نموده

 دازیم.تصویر، القای صدا و القای احساس بپر

 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش
است  ایبحث جادوی مجاورت، بعنوان یکی از شگردها و ترفندهای مکتب ساختاردرایی روسیه و فرمالیسم، شیوه

 كدكنی مطرح شد و پیش از آن در مقولج موسیقی شعركه بر اساس نظریج زبانشناسی نخستین بار توسط شفیعی

آنجا كه این نظریه قابلیت بحث و بررسی پیرامون ابعاد دونادون، ظرائف  بصورت كلّی مورد توجه قرار میگرفت. از

از منظر  كدكنی و شگفتیهای موسیقایی كالم را دارد و با توجه به آنکه تا كنون پژوهشی پیرامون اشعار شفیعی

رو مشخص میگردد. اغلب پژوهشهای جادوی مجاورت صورت نگرفته است، ضرورت انجام پژوهش پیش 

 اند، اما در این میان دربارۀ آثار شفیعیبه آثار دونادون نظم و نثر پرداخته« جادوی مجاورت»درفته پیرامون صورت

دفتارهای خویش برای نخستین بار پردازان معاصر درخصوی نقد ادبی كه در درسكدكنی بعنوان یکی از نظریه

رو با انتخاب مجموعج وی دیگر مقالج پیشِ مقولج مورد بحث را مطرح نمود، پژوهشی صورت نگرفته است. از س

را در این « جادوی مجاورت»كنندۀ مبحث برای نخستین بار هنرنمایی شاعر و مطرح« هزارۀ دوم آهوی كوهی»

اثر ادبی  بررسی مینماید و با نشان دادن نحوۀ چینش و تركیب هنرمندانج هر واهه در هماهنگی با موسیقی و معنی 

مندان مطالعات ادبی ارائه نماید. فرضیج پژوهش عی دارد پژوهشی تازه در این باره به عالقهدر محور جانشینی، س

اس كدكنی،  القای احس حاضر بر این اصل استوار است كه بیشترین كاربرد ادبی جادوی مجاورت در شعر شفیعی

 است.

در « جادوی مجاورت»ا عنوان ای بدر مقاله چنانچه اشاره شد بحث جادوی مجاورت نخستین بار توسط شفیعی

هایی از جادوی مجاورت در جلوه»( با عنوان 4395ای از او و دلچین )( و چندی بعد در مقاله4377مجلج بخارا )

بصورت دقیقی مورد بحث و بررسی قرار درفته است. از دیگر مقاالت مرتبط در این زمینه میتوان به مقالج « مثنوی

های جادوی مجاورت ( از حسینی رباط و همکاران اشاره نمود كه جلوه4154« )یجادوی مجاورت در غزلیات سعد»

ه اند و نتیجبندی كوروش صفوی از نظرداه اقسام توازن بررسی نمودهدر غزلیات سعدی را با توجه به تقسیم

( 4154نیا )یاند در میان مباحث مورد مطالعه، توازن آوایی در غزلیات سعدی بیشتر است. قالوندی و موسودرفته

 بر اساس مکتب« بررسی چرایی تمایز اسکاز و جادوی مجاورت در دو غزل از فاضل نظری»ای با عنوان نیز در مقاله

د. انفرمالیسم، جادوی مجاورت و نقش آن در افزایش موسیقی در فضای غزلی اشعار فاضل نظری را بررسی كرده

جادوی « البالغههای نهجمجاورت در دفتارهایی چند از خطبه جادوی»( نیز در مقالج 4155شاهوردی و همکاران )

آوایی الفاظ، كلمات و بافت موسیقی معنوی كالم امام )ع( مجاورت در كالم امیر مؤمنان )ع( را در ارتباط با هم

نتیجه « بررسی جادوی مجاورت در شعر كودک»( نیز در مقالج 4344اند. سخاوی و همکاران )بررسی نموده

آفرینی، محتوای آموزشی نیز به اند پیوند عمیق موسیقی و مضمون در شعر كودک میتواند عالوه بر لذتدرفته
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 همراه داشته باشد. 

 روش مطالعه
ا ای بر آن است بتحلیلی بر مبنای روشن سندكاوی و مطالعات كتابخانه-رو به شیوۀ توصیفیپژوهش پیش 

: 4377كدكنی میباشد )های شفیعیكه از برساخته« دوی مجاورتجا»دیری از رهیافت معنایی و اصطالحی بهره

بپردازد.  از شفیعی« هزارۀ دوم آهوی كوهی»(، به واكاوی دالیل و رازهای جذابیت كالم در مجموعج 64-44صص

ها بصورت سامانمند و به طریق سیستماتیک بر مبنای نکتج حائز اهمیت آن كه انتخاب شواهد و مصادیق و نمونه

 انجام درفته است.  spssافزار یل آماری در نرمتحل

 

 بحث و بررسی

درحقیقت رفتن از لفظ بسوی معنا یا ایجاد و »آنچه از آن بعنوان جادوی مجاورت یاد میشود، جادوی مجاورت: 

های متنوع موسیقی شعر كه شامل آفرینش معنا از رهگذر موسیقی صوری موجود در كلمات است. از میان جلوه

ی بیرونی یا عروضی، موسیقی كناری یا موسیقی ایجادشده از طریق قوافی و ردیفها، موسیقی معنوی یا موسیق

آمیزی و... سرانجام موسیقی های بیان هنری مانند مراعات نظیر، تضاد، پارادوكس، حسكاربرد برخی از شیوه

هنگیهایی كه از رهگذر وحدت، درونی، این مورد اخیر است كه عرصج تجلّی جادوی مجاورت است. مجموعه هما

« هایی از این نوع موسیقی استآید، جلوهتشابه یا تضاد صامتها و مصوتها در كلمات یک شعر پدید می

توجه در بحث جادوی مجاورت كه میتواند بسیار سودمند باشد  (. نکتج قابل35: 4394كدكنی و دلچین، )شفیعی

یقی، بحث موسیقی درونی شعر حائز اهمیت بیشتری است، اما نکتج آن كه در جادوی مجاورت از میان انواع موس

مهم آنکه بحث جادوی مجاورت فراتر از كاربرد جناس و انواع صنایع لفظی در كالم است و تنها زمانی میتواند 

ای در باشد كه این مجاورت و نزدیکی كلمات در صورت و اشتراكات موسیقایی آنها، سبب خلق معنای تازهجلوه

ود و یا معنا و مفهوم مدّنظر شاعر را تقویت نماید و با قدرت و قوّت بیشتری به مخاطب القا نماید )ر.ک همان: ش

34 .) 

جادوی مجاورت »جادوی مجاورت نه تنها در محور افقی شعر، بلکه میتواند در هر جای مصراع یا بیت ظهور نماید.   

یقی مشترک لفظی هستند، معادلهای آنها را قرار دهیم، معنی آفریند. ادر بجای كلماتی كه دارای موسمعنی می

(. جادوی مجاورت از 36)همان: « تازه، تقویت معنایی و تناسب ایجادشده در صورت اول بکلّی محو خواهد شد

 كننده و تأثیردذار در تأثیرات زبانی و شگردهای بالغی استكدكنی یکی از مهمترین عوامل تعیین دیدداه شفیعی

جادوی مجاورت[ »]أثیر هنری آن را در شاهکارهای ادبی جهان و در صدر آنها قرآن كریم میتوان مشاهده نمود. و ت

به طبیعت آوایی زبان فارسی بازمیگردد كه در نظام ساختاری كلمات رایج آنها در دفتار و نوشتار، بیشترین بسامد 

جادوی »مطرح ساختن و باز كردن فصلی با عنوان (. شفیعی با 44: 4377كدكنی، )شفیعی « كاربردی را دارند

دفتارهایی را درخصوی نظریات ادبی صورتگرایان و فرمالیستهای نیز درس« رستاخیز كلمات»در كتاب « مجاورت

: صص 4344روس مطرح ساخت و به اهمیت این مقوله در برجسته ساختن كالم از نگاه ساختاردرایی توجه نمود )

جادوی مجاورت از رهگذر مقولج تشابه ساختاری و صوری واهدان كه ی چه اندازه از یکدیگر (. در پرتو 165ی  115

دور هستند ی غافل میشویم، آنها را چنانکه در صورت، در معنی هم نزدیک به هم احساس خواهیم نمود )همان: 

هایی كه موسیقی لمه(. درخصوی محور جانشینی، آنجا كه جادوی مجاورت، آفرینندۀ معنی است، ادر بجای ك149

لفظی مشترک دارند، معادلهای آنها را جایگزین نماییم، تناسب اولیه بصورت كلّی محو شده و دیگر از آفرینش 
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هنرمندانج معنایی و موسیقی پنهان در بافت كالم اثری نخواهد بود؛ از این رو میتوان آفرینش معنی، انسجام و 

ی جمالت و ماندداری كالم به كمک تقویت موسیقی درونی را از جمله وحدت معنی، تقویت معنی، تقویت بار عاطف

 (. 7: 4155رهاوردهای جادوی مجاورت به حساب آورد )شاهوردی و همکاران، 

زدایی و چنانکه ذكر نمودیم فرمالیستهای روس در ساختار مباحث آشناییروشهای ایجاد جادوی مجاورت: 

کردی نوین را در عرصج نقد ادبی مطرح ساختند. بر این اساس متن ادبی سازی زبان، موسیقی و معنا، رویبرجسته

ساختاری است كه عناصر آن به یکدیگر مرتبط هستند و چیزی وجود ندارد كه بصورت مجزّا و منفرد قابل مطالعه 

: 4341)برتنس، « هر عنصر منفرد، كاركردی خای دارد و بواسطج آن كاركرد، به كلیت اثر پیوند میخورد»باشد. 

 شدۀ زبان معیار استشده یا برجستهزدایی(. از دیدداه فرمالیستها، زبان ادبی شکل هنجاردریخته، آشنایی57

ای بر قواعد زبان متن میفزاید. زبان افزایی، موسیقی كالم، قاعدهطبق فرایند قاعده(. »14/ ی4: 4341)صفوی، 

ط ای بر زبان مسلیی نیست اما در كالم ادبی، بعنوان قاعدهدر فرایند غیرادبی خود ملزم به رعایت توازن موسیقا

افزایی قابل بررسی است. به اعتقاد زبانشناسان، فرایند میشود؛ بنابراین تمام عوامل آهنگین شدن كالم، ذیل قاعده

« ودشافزایی، چیزی نیست جز توازن در وسیعترین مفهوم خود و این توازن، از طریق تکرار كالمی حاصل میقاعده

(. تشابه صوری میان دالها در محور همنشینی، ساختار آوایی، تکرار 665: 4344)همان: ر.ک سخاوی و همکاران، 

آواها، نظام ایقاعی و موسیقی واهدانی همه از جمله نکاتی است كه توازن آوایی و ارزش موسیقایی كالم را افزایش 

جایی، توازن واهدانی، و توازن نحوی از جمله محورهایی هستند افزایی، توازن واجی و آوایی، توازن همیدهد. قاعده

 كه میتوان در جادوی مجاورت مدّنظر قرار داد. 

 

 تحلیل مصادیق و شواهد
شیوه  سب واكه   یکی از  شگردهای ایجاد جادوی مجاورت در كالم، تنا ست. در مثال ذیل،     ها و  سخن با معنا های 

سب و ه    واكه شعر تنا ضمون  شاعر برای     ها با معنا و م ست،  صراع اول )آ( ا ماهنگی كاملی دارند. واكج غالب، در م

نظر  ای است كه بهشکایت به درداه و پرورددار از واكج )آ( بهره برده است. تداعی و امتداد و بلندی این واكه بگونه

ی هجای رار پیاپمیرسد دستهای شاعر بسوی آسمان بلند شد است و شکایت و دِله خود را وادویه مینماید. نیز تک  

 دریه، غم و غصه و ناله و حسرت را تداعی مینماید.« های های»و مجاورت همخوان )هی( در كنار واكج )ا(، « ها»

 با ابرها شکایت لبها و صبرها

 آبِ ابرهابا صبرها حکایت بی

 اما كسی ندیده و ندانست

 یا

 دانست و دید، لیک نیارست

 تا بازدو كند كه چه رفته است

 (61: 4374كدكنی، )شفیعی 
ها از جهت واكه»های زبان فارسی، وحیدیان كامیار بیان میکند:  های القای معنایی در میان واكهدرخصوی جنبه 

/ كوتاه و  o/ و / e  / ،/aجایگاه زبان در دهان، به دو نوع كوتاه و بلند تقسیم میشوند. در زبان فارسی سه مصوت /  

صوت /    ستند. واكه  u/ و / i  / ،/̂سه م های كوتاه بر آرامش و وقار داللت دارند و های بلند بیش از واكه/ بلند ه



 14/ مورد مطالعه )هزارۀ دوم آهوی كوهی( كدكنی جادوی مجاورت در اشعار محمدرضا شفیعی

 

ستند       واكه سات ه سا سریع و ابراز اح صص  4375« )های كوتاه حاكی از حركت  (. به نمونج دیگر دقّت  69-35: 
 نماییم:

 و بغضِ من سوار به تندر
 در شیونی كه:

 آی
 یگانه!

 زندیق زنددار زمانه! 
 (67: 4374كدكنی،)شفیعی 

صورت عامدانه   « زنددار»واهۀ  شاعر به  قرار داده « زندیق»ای آن را در مجاورت در زبان معیار وجود ندارد و دویی 
به نوعی « آ»و « ای»های این سییه كلمه در القای معنا مؤثرند. تکرار واكج كشیییدۀ اسییت. تکرار همخوانها و واكه

صفیری         بیانگر شی  سای ستند. تکرار پیاپی همخوان  ساتی چون غل و زنجیر و    « ز»افکار تیره و غمناک ه سا اح
نیز خبر از نارضیایتی و عجز  «  ن»انگیز اسیت و تکرار همخوان خیشیومی   زندان را تداعی میکند كه همواره حزن

 شاعر دارد.
 عجبا كز دذرِ كاشیِ این مَزدِتِ پیر

 «ار مراكوی مغان است ددر ب»هوسِ 
 درچه بس ناهوی واهونه

 اشدر آن حاشیه
 مینماید به نظر،

 پیکر مزدک و آن باغِ نگونسار مرا
 (64)همان: 

ای است به سردذشت مزدک و مزدكیان كه از این رهگذر، شاعر قصد دارد تصویری كلی از تاریخ اشعار باال اشاره
« ا»كهن این مرزوبوم را به نمایش بگذارد. مجازات واهدون ساختن یاران مزدک با كلمج واهونه و به كمک واكج 

 بزیبایی در ذهن تداعی میگردد. 
 و آفتابمرجان و موج و ماهی در میغ 

 هم نخل و هم كویر و هم آب و هم سراب 
 (34)همان:

در شعر باال رعایت موسیقایی یکی از ضروریات شعر محسوب میگردد؛ شاعر نه تنها به مفهوم و معنای شعر توجه 
دارد، بلکه سعی میکند تا حد امکان موسیقی درونی را هم لحاظ كند. رعایت جنبج موسیقایی و نزدیکی در لفظ 

تناسب معنایی كلمات را هم  عالوه بر افزایش موسیقی،« مرجان، موج، ماهی و میغ»آرایی بین كلمات ل واجبه شک
، و جناس زاید و «آفتاب و سراب»و تکرار هجای آب در « آب و آفتاب»نیز تناسب میان دو واهۀ  افزایش میدهد.

 هماهنگی زیادی در شعر ایجاد نموده است.« آب و سراب»تضاد بین 
 سایج من با حسابِ نبضِ تبدارِ سحابیهاهم

 برمیشمارد قرنهای نوری و ناری
 و كهکشانهایی كه در هر لحظه میروند

 در این جوهر جاری 
 (15)همان:
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، مفهوم اضطراب ناشی از به پایان رسیدن «همسایج من با حساب نبض تبدار سحابیها»استعاره مکنیّه و تصویر 

و جادوی مجاورت بین این دو كلمه برای انتقال « نوری و ناری»های بین واههعمر را قوت میبخشد. جناس مضارع 

ه های كشیدمفهوم موردنظر شاعر و انتقال به ذهن خواننده از شکل به معنا و مفهوم كمک شایانی مینماید. واكه

ه، تالف این دو واكبا مالیم ساختن آهنگ و ریتم شعر، به انتقال بُعد مسافت و فاصله كمک میکند. اخ« آ»و « او»

كنندۀ حیرت و تعجب شاعر از بُعد ها با دهان بسته و واهۀ دیگر با دهان باز ادا میگردد، تداعیكه در یکی از واهه

ر بُعد زمان را بهت« قرنهای نوری و ناری»انتها بودن سالها میباشد. شاعر با به كار بردن واهۀ نهایت و بیزمان و بی

 القا مینماید. 

 ساز و

 آواز و

 سرود تو

 سه روند

 روان 

 (76)همان: 

بخش در شعر كمک مینمایند و سبب انسجام شده در این ابیات، در القای فضای شادیكاربردهها و واجهای بهواهه

محسوب میگردد، موسیقی درونی شعر « جناس مركب»كه « سه رود»و « سرود»ساختاری آن میشوند. مجاورت 

 های ساز را قوت بخشیده است. صدای لرزه« ز»و « س»تکرار همخوانهای را بیشتر كرده است؛ نیز 

 همچنان در كوچِ تنهایی

 باز دیگر بر

 ما ز زندانی به زندانی ز زنجیری به زنجیری

 در شبِ خاموشِ خارایی 

 (44)همان: 

به ذهن متبادر میکند و در صدای غُل و زنجیر و زندان را « زندان و زنجیر»های در ابیات باال نیز تکرار پیاپی واهه

صدای « خاموشِ خارایی»های در واهه« خ»و مجاورت « خ»ی القای احساسِ ترس بسیار مؤثر است. تکرار همخوانها

 راه رفتن آرام را تداعی مینماید. 

 در عصر زمهریری ظلمت

 عصری كه شاخِ نسترن، آنجا

 ستاجازه برشکفد، طرح توطئه ادر بی

 عصر دروغهای مقدّس

 عصری كه مرغ صاعقه را نیز

 داروغه و دروغ درایان

 میخواهند

 در قاب و در قفس 

 (445)همان: 
در سراسر ابیات با طنزی ضمنی و كنایی، خشم و كینه شاعر نسبت « ع»و بسامد همخوان « عصر»تکرار پیاپی واهۀ 

  به ستمگران، همراه با آشفتگی و تالطم روحی او را به خواننده منتقل مینماید.



 54/ مورد مطالعه )هزارۀ دوم آهوی كوهی( كدكنی جادوی مجاورت در اشعار محمدرضا شفیعی

 

 همین و
 قصه به پایان رسید و

 عمر زمین
 ادر نباشد آن سرخ رنگ بر كرباس،

 تباه خواهد شد
 آیین؟آرمان و بیتبارِ طوفانِ، بی

 (464)همان: 
« ت»با واهۀ طوفان و تکرار مکرر « تبار»، مجاورت «تباه و تبار»های در سطور باال، عالوه بر جناس مطرّف بین واهه

تبار و »و جناس بین « ت»و « ب»ترس و اضطراب ناشی از طوفان و تباهی است. همخوان به نوعی القادر حس 
 نیز باران، طوفان و سردی اوضاع جامعه را القا نموده است. در مثالی دیگر:« تباه

 یخ بسته و دست و صدا نیز
 های حادثه یارادر كوچه

 بنبستِ ظلمت است و زان سوی
 بنگر سگان هار رها را 

 (431)همان: 
صورت جناس قلب سبب تقویت به« رها»كه استعاره از مزدوران استبداد میباشد و « هار»جناس قلب در دو واهۀ 

موسیقی كالم و تداعی مفهوم نفرت از استبداددران زمان شده است. شاعر به كمک همخوان )هی ( كه دربردیرندۀ 
تی را ایجاد ]مینماید[، درست مانند وقتی كه انرهی منفی متراكم پس از آزاد شدن و تعادل]است[، حالت نفر»

 (.  74: 4345)ذوالفقاری، « آوریم و عُق میزنیمداریم چیزی را باال می
 قارد كالغ پیری
 بر شاخج اقاقی

 با یار غار خویش:
 زنگار بسته لحظه در این شهر زهرها -

 بیهوده میشتابد باران به كار خویش! 
 (434)همان: 

عوامل انسجام و وحدت در ابیات این شعر است كه سبب تقویت موسیقی آن شده است.  هماهنگی صوتی یکی از
های تخم كتان ... را تداعی در بیان اصوات خشک و مکرر به كار میرود، دویی طنین شکستن دانه»همخوان )ق( 

اقاقی و »های هو واه« قارد كالغ»(. در این ابیات مجاورت همخوان )ق( در عبارت 453: 4345)ضیایی، « میکند
 صدای قارقار كالغ را برای خواننده متبارد میسازد. « غار

 بعد از دی دیوانه و آن سردی دیرند
 و آن پیر یخِ نیمج دی ماه شکستن،

 بسیار نپاید
 این لحظج سرمای دل سرخ

 این لحظج خون خوردن و خاموش نشستن 
 (413: 4374كدكنی،  )شفیعی
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هد. احساس تنهایی و  غمناكی شاعر را انتقال مید« دی/ دیوانه/ سردی/ دیرند» هایدر عبارت اول مجاورت واهه

، طوالنی بودن درد و اندوه را نشان میدهد. در این سطور نیز شاعر برای بیان احساس خود، كلمات «ی»واكج بلند 

، قدرت انتقال معنا را افزایش متناسب با معنا را انتخاب نموده و با مجاور قرار دادن آنها، عالوه بر تأثیر موسیقایی

را تداعی مینماید. تکرار و تركیب همخوان صفیری « درد»، مفهوم «د»داده است؛ درنتیجه فضای كلی شعر با تکرار 

فشرده آن را تلفظ میکنیم، به نوعی سرمای شدید زمستان همكه مناسب این فضا میباشد و با دندانهای به« س»

، «خون»های سنگینی و سردی هوا را در ذهن قوّت میبخشد. واهه« دی ماه»مج را در ذهن تداعی میکند و كل

اند و انسجام و وحدت در بین نیز به دلیل تشابه آوایی، از لحاظ معنایی به هم نزدیک شده« خوردن»و « خاموش»

 اند. اجزای ابیات را بیشتر كرده

 آه

 حیفا!

 آن روزدار و سوزدارانی

 كه ما در كارِ این كردیم

 دفتند ما را

 كاین چنین بایست و

 ما نیز این چنین كردیم

 حیف آن شقایقها و عاشقها! 

 (414)همان: 

قرار داده است؛ جناس واقع شدن « سوزدار»، واهۀ روزدار را در مجاورت «جادوی مجاورت»كدكنی به یاری  شفیعی

را با غم و اندوه سپری كرده است.  نشان از آن است كه شاعر، روزهای طوالنی« روزدار»در مجاورت « سوزدار»

 ، معنایی از درد«حیفا»با « آه»طوالنی بودن این غم را در ذهن ترسیم میکند. مجاورت واهۀ « آ»تکرار پیاپی واكج 

 هق را تجسم مینماید.  و غم، ناله و فغان، اندوه و هق

 است تنها دهانِ طبل دشوده

 طبل دهان دریده، طبلِ دَغَل درای

 زرد، تازه دمید استتو ماهِ 

 تاریکی است و میدان، در امتدادِ شام

 و تام تامِ طبل كه دیگر تمام و تام

 (495)همان: 

، در القای هرچه بیشتر «تمام»و « تام»های و نیز تکرار واهه« تام، طبل و تمام»های شاعر با كنار هم قرار دادن واهه

كاررفته در این متن شعری در القای تصویر نقش مؤثری دارد و تشابه معنایی، تالش نموده است. استعارۀ مکنیّه به

نیز  «ط»و « ت»نهای انسدادی نیز كوفتن بر طبل را تداعیگر است. تکرار پیاپی همخوا« تام و طبل»تکرار واهۀ 

 به مثالی دیگر دقّت نماییم:خشم و ناراحتی شاعر را نشان میدهد. 

 خاموشی از جهنمِ ایّام

 داروغه و دروغ و درختان و دارها

 بازار و جای دزدی و سودندهای سخت
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 «های پشت به محراب، در ظالم؟وآن شحنه

 (93)همان:

ای از جانب شاعر بوده است كه    دزینش آداهانه« دروغ / درختان / دارهاداروغه / »به نظر میرسد مجاورت كلمات  

كنندۀ دزدی و دروغ تداعی« د»با آداهی از موسیقی حاصل از این كلمات، انتخاب شده است؛ نیز تکرار همخوان      

اصی  یبایی خ، ز«آ»كاردیری تشابه آوایی كلمات در شعر و تکرار واكج كشیده    های شهر میباشد. شاعر با به   داروغه

بسامد زیادی دارد و خواننده را به اندیشیدن و تفکر وامیدارد. تکرار « آ»به ابیات بخشیده است. در این ابیات واكج 

 نیز غم را در ذهن مخاطب متبادر میسازد.« آ»پیاپی 

 زان همه زمزمه و همهمج و نور و نوا

 سرایان سراپردۀ باغوان همه پرده

 یی در هستابر، صدازیر این آبی بی

 هق دریج باغ است وهق

 هیاهوی كالغ 

 (44)همان: 

اسییتعاره از پرنددان « سییرایانپرده»به توصیییف كالغی در باغ پاییزی میپردازد. واهۀ  در ابیات مذكور، شییفیعی

شته كه               سانی پندا شیده و باغ را مانند ان شخص بخ سازی، به كالغ و باغ ت صویر شاعر به كمک ت ست.  آوازخوان ا

هق دریه را بیشتر  ، هق«همه»و تکرار « ه»اش در سراسر باغ پیچیده است. مجاورت همخوان دمشی     دریه هقهق

 تعدد و كثرت كالغها را ترسیم مینماید.« هیاهو»به دوش میرساند. از سویی همخوان دمشی )ه( در واهۀ 

 در عصرِ خواجه تاشی

 نخّاس پیشگان و

 در عصرِ سود و سودا

 دلّال و الل و دلقک

 (449)همان: 

حاكم بر جامعه را به مخاطب القا مینماید. شاعر با   در این تركیب، خشم و كین شاعر از ظلم  « خ»تکرار همخوان 

ن  بی« س»سعی دارد سردذشت فالكتبار انسانها را تجسم كند. جناس و همخوان      « سود و سودا  »دزینش واهدان 

منتقل میکند. كلمات  « آ»و « او»های كشیدۀ همراه با واكه اندوه و حسرت ناشی از ستم را« سود و سودا»واهدان 

شان میدهد؛ بویژه واهۀ   لحن كنایه« دلّال و الل و دلقک» شاعر را ن   این تأثیر« ق»با همخوان « دلقک»آمیز و تلخ 

 را مجسّم میکند.« درد»ها، كلمج در بیشتر واهه« د»را دوچندان مینماید و تکرار همخوان پیاپی 

 یدم كه آنجا آسمانرفتم و د

 رنگِ دیگر داشت، رنگی شادمان

 رنگِ رهایی، رنگ آبرنگِ بی

 رنگِ كام و رنگِ آرام و امان

 (455)همان: 

به شعر خویش انسجام و وحدت بخشیده است؛ تکرار همخوان خیشومی       « رنگ»شاعر در این ابیات با تکرار واهۀ  

شعر و همچنین همخوان روان    « ن» ضای  سته و روان بودن  « ر»در این واهه، به القای مالیم و نرم بودن ف در آه
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ست. همنوایی همخوان اول كلمات       سی ایفا كرده ا سا های كوتاه زیر  و واكه« رهایی»و « رنگ»این حس، نقش ا

این دو واهه را به هم پیوند داده و موسیقی را تقویت كرده است و حس خوب شادی را در  « تتابع اضافات»، با «یِ »

 ذهن تداعی مینماید.

حالتی متعادل از نظر میزان آزاد شدن انرهی و فاصلج دو فک دارد، نشان از »خاصیت ذاتی مصوت كوتاه )ییییَ( كه 

صداق پیدا میکند.      آ ست. این واج در كلماتی كه بر لطف و مهربانی داللت دارد، م ضاع بر وفق مراد ا ن دارد كه او

:  4345)ذوالفقاری،  « انرهی مثبت متراكم پس از آزادی و دذر از حد تعادل، حالت راحتی و رفاه را ایجاد میکند         

شعف و آرامش را     « رنگ»(. تکرار پیاپی 74 شور و  ساس  سوی دیگر، واكج بلند )آ(  نیز اح به ذهن القا مینماید. از 

شایند را       ساند. انرهی مثبت و متراكم در واهۀ )رهایی( حالتی خو شادمانی را به دوش میر صدای )قاه قاه خنده( و 

انرهی مثبت متراكم پس از آزادی و دذر از حد تعادل، حالت راحتی و رفاه را ایجاد میکند كه            »آورد. به وجود می 

یه       این یِ ...  ی( شاهد هستیم؛ چنانکه در یک حالت خوشایند مقدار زیادی از نفسمان را با واجهای / ه را در واج )ه

 )همانجا(.« / رها میکنیم

 در آنجا كه در خاک و خاكستر و خون

 هنوز آرزوها نفس میزند

 (455: 4374كدكنی، )شفیعی

شفیعی   آنچه در مبحث مجاورت و واج شعر  ست. هنگام     كدكنیآرایی در  سها خودنمایی میکند، كاربرد انواع جنا

كاربرد جناس، توجه ویژۀ شاعر به مبحث جادوی مجاورت در ضمن تناسب آوایی موجود میان صامت و مصوتها،       

و « جادوی مجاورت»به یاری « خاک و خاكستر»طنین كرده است. جناس زاید نوا و خوشاشعار او را بسیار خوش

 در مجاورت در ابیات باال از این نمونه است یا در مثالی دیگر:« خون»و  «خاک»همچنین مجاورت 

 نیمج بر من، زبانِ چاک چاکِ خاک و

 چشمانِ كویر كور تبداران

 (135)همان: 

اند. براسییاس جادوی مجاورت در سییاخت كالم ارزش هنری و ادبی یافته « كویر و كور»، «چاک و خاک»جناس 

با محتوای « چشییمان كویر»و « زبان چاک چاک خاک»كاررفته در عبارت نیّه بهتصییاویر این بیت و اسییتعارۀ مک

شعر و مفهوم آن سبب تأثیردذاری بیشتر كالم شده است. جهان اطراف شاعر را كویری كور و تبدار با خاكی كه         

كه جزو همخوانهای خشییک و خشیین هسییتند،  « خ و ک»از تشیینگی چاک خورده، فرادرفته اسییت. همخوانهای 

 اس خشونت را بخوبی به خواننده القا میکند. به مثالی دیگر دقت نماییم:احس
 فوجی از فاجعه

 انبوهی از اندوه

 چو كوه

 با عَلَمهایی

 از بالِ كالغان

 در باد 

 (641)همان: 

ه، كه هنگام ادای واه« انبوه اندوه، كوه»در « وه»این ابیات كه توصیفی از پاییز دلگیر میباشد با هجای كشیده 
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« هفوجی از فاجع»ضای حسرت، غم و اندوه را ترسیم مینماید. فضای غمگینی كه با كنار هم قرار درفتن عبارت ف

 در امتداد سطور غم و اندوه را میفزاید و سبب هماهنگی بیشتر در بعُد معنایی كالم میشود.« او، ای ،آ»های با واكه

 میگویمش: تبار تبرها

 وقتی كه در جوابِ تو ماندند

 زانگونه دَبر و رافضیت خواندند

 ای دبر و

 رافضّی و

 از اینگونه بیشمار

 آنجا چه بود، پاسخت، ای یار! 

 (65)همان: 

ناس بین دو واهۀ   ها  »ج بار تبر جاورت واهۀ  «ت به واهۀ  « تبر»، در م بار »رویکردی عینی  بر میبخشییید؛ عالوه« ت

ب زیباتر شیییدن این تركیب دردیده و پیوند این     در این دو واهه، آرایج جناس زاید نیز سیییب    « جادوی مجاورت  »

 تصاویر، انسجام و پیوستگی شعر را افزون نموده است.

 كتاب هستی ما، این سفینه، این دریا

 های وجود استكه موج موجش دلکشترین ترانه

 در آستانج بیدادِ باد

 دارد اوراق میشود،

 فریاد!

 و سطرهایش را جاروب میکند، آشوب 

 (44)همان:                                           

صویر به  شده از انتزاعی بودن واهۀ بیداد    « باد»در كنار « بیداد»و مجاورت « بیدادِ باد»كاررفته در تركیب ت سبب 

 كاسته شود و به واقعیتی عینی و محسوس تبدیل شود و كالبدی زنده در تصویر، شکل بگیرد. 

 به خورشید میزنید از هاه هنده خنده

 و بردهای هوش و هواتان را

 با هیچ و با هیاهو

 شیرازه بسته باد 

 (97)همان: 

ستعاره از بردهای دفتر شعر شاعر است. محتوای      « بردهای هوش»در ابیات باال چنانچه مشاهده میشود، عبارت    ا

ضمون ا         سطور بیان  ست و م شریت ا ستم و بیداددریها علیه ب شاعر از  شم  شعر،    كنندۀ خ صلی در محور عمودی 

شاعر در این ابیات،                شه نکنند.  سکوت پی ست كه  شنفکران ا شمندان و رو شاعر از اندی ست  را كه  « هوش»خوا

كه مفهومی عینی است قرار داده تا به واهۀ هوش حالتی عینی ببخشد؛ « برگ»مفهومی انتزاعی است در كنار واهۀ 

 و جوش و خروش نیز به دوش میرسد. صدای هیاهو« ه»در این بین با تکرار همخوان 
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هزارۀ دوم »های ادبی در شکلگیری جادوی مجاورت در دفتر شعری . فراوانی انواع آرایه0جدول 

 «آهوی كوهی
 

 آراییواج 651

 

 سجع 15

 جناس 46

 اتباع 49

 القای احساس 456

 القای تصویر 19

 القای صدا 44

 

 

 
هزارۀ دوم آهوی »های ادبی در شکلگیری جادوی مجاورت در دفتر شعری آرایه. درصد انواع 0شکل 
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ها، كه  با تحلیل تمامی داده« هزارۀ دوم آهوی كوهی»آید كه در مجموعج از تحلیل جدول و نمودارهای فوق برمی

با  «آواییواج»ادبی شواهد و مصادیقی از آن به صورت دزینشی در حد مجال و فرصت ذكر دردید، از نظر كاركرد   

سامد )  سجع ) 46( مورد، جناس )651ب صدی انواع    49( مورد، و اتباع )15( مورد،  شت. نمودار در ( مورد وجود دا

مؤثر « جادوی مجاورت»در خلق  %3، و اتباع %4، سجع  %49، جناس %34آرایی به ترتیب واج« جادوی مجاورت»

ساس    ستند. در كاربرد معنایی به ترتیب القای اح سامد )  ه صویر ) 456با ب صدا  19( مورد، القای ت ( مورد، و القای 

 اند.را به خود اختصای داده« جادوی مجاورت»از  %3، %4، %44( مورد به ترتیب 44)
 

 گیرینتیجه

ها و آواها میداند كه در نغمج حروف، جناس و... نمایان شفیعی كدكنی جادوی مجاورت را موسیقی پنهان میان واهه

رخی از این كاربردها به القای مفهوم مورد نظر شاعر با قوت بیشتر به كار میروند كه عبارتند از: القای میشود. ب

ی، متناسب آفرین، عالوه بر زیباییتصویر، القای احساس، و القای صدا. اشتراک موسیقی و تشابه آوایی شعر شفیعی

ر درفتن مفهوم كلمات، در خلق تصاویر و بیان با سایر عناصر شعر، القاكنندۀ مفهوم شعر و داه بدون در نظ

حال با دقت و  ها در حد تعادل و در عینكدكنی، با به كار بردن آرایهاحساسات، قدرت شگرفی دارند. شفیعی 

ها در جهت القای معنایی، تصویری، و انسجام، به زیبایی و تأثیربخشی سخن خود افزوده است. وی از انواع آرایه

،نقش جادوی مجاورت در تقویت موسیقی درونی، جایگاه  هزارۀ دوم آهوی كوهیبرده است. در احساسی بهره 

ای دارد؛ تا جایی كه داهی موسیقی را چنان افزایش میدهد كه مخاطبان از دزینش واهدان و چیدمان كلمات ویژه

میبرند. او با تقویت موسیقی در مجاورت هم و ریتم و آهنگ زیبای آن، بدون توجه به مفهوم شعر، از آن لذت 

ها، بر ظرافت و لطافت سخنش افزوده و با كمک كاركردهای كاردیری بجای آرایهدرونی و نیرومند كردن آن و به

خود را به اثبات  معنایی، بار معنایی اشعارش را افزایش داده است و از این رهگذر نیز ابتکار، مهارت و هنر ادبی

. آرایی زیادتر است، بسامد واجآمده، از میان انواع كاركرد ادبی در اشعار شفیعیدستهرسانده است. طبق نتایج ب

شاعر به كمک نغمج حروف، در راستای ایجاد جادوی مجاورت، زیباییهای شگرفی خلق نموده است. در مجموعج 

انی درفته شده است. مورد بررسی، از صنعت استعاره نیز در راستای كمک به جادوی مجاورت در كالم بهرۀ فراو

نکتج پایانی آن كه عاطفه و احساس، بیشترین بسامد را از نظر كاركرد معنایی بین دو كاركرد معنایی دیگر یعنی 

 كدكنی به خود اختصای داده است.  القای تصویر و القای صدا در شعر شفیعی

 مشاركت نویسندگان
فارسی مصوّب در دانشکدۀ علوم انسانی واحد زنجان استخراج این مقاله از رسالج دورۀ دكتری رشتج زبان و ادبیات 

اند و طراح اصلی این مطالعه و نویسندۀ لو راهنمایی این رساله را بر عهده داشتهدكتر حیدر حسنآقای شده است. 

نقش  یینها متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوانزادخوت  خانم میناسركار اند. مسئول بوده

بعنوان مشاوران این رساله در دردآوری و  حسین آریانآقای دكتر نزهت نوحی و دكتر سركار خانم اند. داشته

 اند. درنهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تالش و مشاركت هر چهار پژوهشگر میباشد. تنظیم متن نقش داشته

 تشکر و قدردانی

نویسنددان بر خود الزم میدانند مراتب تشکر خود را از مسئوالن آموزشی و پژوهشی دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه 

شناسی نظم و نثر فارسی )بهار ادب( اعالم آزاد اسالمی واحد زنجان و نیز مسئوالن محترم نشریج وزین سبک

 نمایند. 
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  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخالقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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