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  :چكيده

در شعر شاعران معاصر خواهيم پرداخت و شعر  ابه بررسي هماهنگي موسيقي و محتو در اين مقاله
هماهنگي و تناسب اجزاي  ،در آغاز درباره اهميت .آنان را از اين ديدگاه، مورد بررسي قرار خواهيم داد

و سپس به اهميتي كه شود، مباحثي را بيان خواهيم كرد ايجاد مي شعر و زيبايي كه از اين طريق،
دادند و اعتقادي كه به اين در شعر خود مي ،امولفه هماهنگي موسيقي و محتو شاعران معاصر به

يك از  را كه هر سخناني .خواهيم پرداخت دارد، نمود هماهنگي داشتند و در سخنانشان نيز اين اعتقاد
آوريم و مي ،انددرباره اين هماهنگي داشتهاخوان و شفيعي كدكني  شاملو، نيما، شاعران معاصر از جمله؛

شود خواهيم آورد و هاي زيبايي از اين هماهنگي و توجه به اين انطباق را كه در شعر آنان ديده مينمونه
چه نقشي در زيبايي و تاثيرگذاري شعرشان داشته  نشان خواهيم داد كه اين هماهنگي در شعر آنان،

 موسيقي كناري موسيقي دروني، ،)موسيقي بيروني( ي؛ وزن عروضياين شاعران از انواع موسيق .است
اند و بدين صورت در جهت القاء معاني و مفاهيم مورد نظر خود، به بهترين نحوي استفاده كرده) قافيه(

 .اندزيبايي آفريده
  

  .القاء مفاهيم شعر معاصر، هماهنگي، محتوي، موسيقي، :كليدي هايواژه
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  :مقدمه
زيبائي عبارت است از تناسب و « و ادبيات كوششي است در جهت خلق زيبايي

تناسب و  بايد بيشترين بهره را از پس اثر ادبي. )162، ص 357 :فيليس شيله( »هماهنگي
در اثر  .هماهنگي كل اجزا با هم استزيبايي حاصل تناسب و  .هماهنگي داشته باشد

تواند به صفت هيچكدام به تنهايي نمي نه محتوي و نه موضوع و نه شكل و قالب،«ادبي
 »استتيك موصوف باشد زيرا زيبائي و استتيك فقط در هماهنگي و وحدت آن دوست

زيبايي اثر ادبي نه به خاطر محتواي خاص آن و نه به خاطر شكل و فرم  .)61ص ،همان(
 .)121ص  ماركوزه،( »به سبب محتوائي است كه به شكل مبدل شده است« :آن است بلكه

-، بدون هماهنگيو لذت بخشي است كه در پي خلق زيبايي و تاثير در مخاطب اثر ادبي
 اين هدف خود دست يابد و ازتواند به م عناصر روساختي و ژرف ساختي نميهاي الز

آهنگ كالم است موسيقي و  ،از مهمترين عناصر روساختي شعر. ماندمقصود خود باز مي
و درونمايه اثر  اهمانا محتو، سازدي كه ژرف ساخت شعر را ميو اساسي ترين عنصر

عامل در شعر اساسي ترين و ضروري ترين ركن  پس تناسب و هماهنگي اين دو .است
از اساسي ترين  حاصل از اين دودر تاثير، لذت بخشي و خلق زيبايي است و هماهنگي 

ي به آن ادبا و منتقدان ادبيات در هر دورهمولفه هاي زيباشناختي در شعر است كه ا
به يونان باستان و نظريه  در شعر ابحث هماهنگي وزن و محتو .توجه و عنايت داشته اند
وي معتقد بود كه انواع ادبي تراژدي و كمدي  .ارسطو ميرسد پرداز و فيلسوف بزرگ،

طلبند و چون موضوع و نهاست، اوزان خاصي را ميبراي القاء حس خاصي كه در آ
در واقع «: محتواي آنها متفاوت است وزن نيز در آنها متفاوت خواهد بود و بر اين بود كه

زرين كوب ( »كند مي مناسب هدايتخاب وزني همان طبيعت موضوع است كه ما را به انت
 .)104ص  ،1353:

اشاره كرده و بحث هماهنگي وزن  در كتاب خود به اين نظر ارسطوخواجه نصير طوسي 
يونانيان را اغراض محدود بوده است در « :را در شعر فارسي مطرح كرده است او محتو

ذكر خير و اخيار  مثال نوعي بوده است مشتمل بر .شعر و هر يكي را وزني خاص مناسب
خوانده اند و آن بهترين ) تراژدي(يكي از آن طايفه كه آن را طرافوديا  و تخلص به مدح،

ر ذكر شرور و رذايل وعي ديگر مشتمل بنوع بوده است و آنرا وزني به غايت لذيذ بوده و ن
و هجو كسي و نوعي مشتمل بر امور حرب و جدال و تهييج و غضب و ضجرت و نوعي 

تمل بر امور معاد و تهويل نفوس شريره و نوعي ديگر مقتضي طرب و فرح و ديگر مش
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نوعي ديگر مشتمل بر سياسات و نواميس و اخبار ملوك و همچنين انواع ديگر و هر 
نوعي را اجزايي خاص مرتب مودي به مقصود و چون اوزان و تخيالت مناسب هر نوعي 

. )590- 1326،591:طوسي ( »سته اتر بودكرده اند آن را تاثير بيشمقارن آن استعمال مي
اند ديگر ادبا و منتقدان ادبيات فارسي نيز بحث هماهنگي وزن و محتوي را مطرح كرده

توان ميعري نگاشته شده است به وضوح اابهايي كه در مورد شعر و هنر شو در كت
در بخشي از كتاب جهان اسالم ابن سينا از فيلسوفان بزرگ . هاي آنان را ديدديدگاه

 وآورده است ، خاص يحالتتناسب هر كدام با شفا، بحثي در مورد تفاوت اوزان با هم و 
نقل از شفيعي كدكني، ( »وزنهايي هستند سبك و وزنهايي سنگين و باوقار«بر اين است كه 

اي ديرينه دارد سابقه اوزن و محتوبينيم كه مبحث تناسب و هماهنگي بنابراين مي. )48
هاي دور مطرح بوده است و شاعران به رعايت اين تناسب و هماهنگي در از گذشتهو 

 .شود مي ها در شعر فارسي ديدههاي زيبايي از اين هماهنگيشعر پايبند بودند و نمونه
شاعران نيمايي نيز به رعايت اين هماهنگي پايبند بودند و در جهت خلق زيبايي و تاثير 

- اند و مباحثي را نيز در اين مورد مطرح كردهبه كار گرفتهبر مخاطب اين هماهنگي را 
توجه داشته و  اگذار شعر نو فارسي است به هماهنگي وزن و محتونيما كه بنيان .اند

هماهنگي همه اجزاء و عناصر شعر را ، حتي پا را فراتر گذاشته و براي خلق اثري زيبا
از تاثير و  با نارسايي يكي از اجزاء، ته كهاي واحد دانسمتذكر شده است و شعر را پيكره

همه عناصر و اجزاي شعر را وسايلي براي خدمت به معنا و بهتر « او .ماندالقاء باز مي
دانست و از اين رو وقتي كه رساندن مفهوم و هر چه تمامتر القا كردن حسيات خود مي

ي همه عناصر كرد به تناسب و هماهنگاي ميتعهد ابالغ معنا و القاي حس و عاطفه
اين است  .گذشتبي قيد و بند نبود و از سر هيچ يك سرسري نمي ،توجه كامل داشت

 :اخوان( »كه دقت و تاكيد او در خصوص شكل و فرم دقتي كامال منطقي و الزم است
.  شعر هنر است و بنابراين تمام اجزاء هنر بايد متناسب باشد«به باور او  .)202، 1376

كند كه شكل حقيقي خود هنر آنجا جلوه مي ،توانند از هم جدا شوندمعني و شكل نمي
شكل و ظاهر زيبايي كه معني  .را داشته باشد و هر جزء هماهنگ با ديگر اجزاء باشد

 »مقبولي نداشته باشد مانند انسان خوش لباسي است كه از انسانيت نشاني نداشته باشد
گردد كه وي آشكار ميتوسط نيما  بحث اينشدن با مطرح  .)166، نيما، شعر و شاعري(

جزء آن كه وزن و موسيقي نيز  كه اگر هر دانستمنسجم مي ايساختار و پيكره را شعر
آن زيبايي و لذت  ، شعرنتواند در مسيري مشخص و واحد سير كند ،از آن است بخشي
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و  شاعران ديگر از جمله اخوان .دخواهد بوهم گسيخته  بخشي را نخواهد داشت و از
اصل هماهنگي موسيقي و  .اندشاملو و ديگران نيز در اين زمينه مباحثي را مطرح كرده

 قولو به  شعر و يكي از عوامل ماندگاري هاي زيبايي داردصر نمونهدر شعر معا امحتو
تواند باشد همين هماهنگي مي )موسيقي شعر( »رسوب در ذهن مخاطب«دكتر شفيعي

البته بايد متذكر شد  .اندتناسب و هماهنگي را رعايت كردهو شاعران بزرگ معاصر اين 
وق ذحاصل امري آگاهانه نيست و ) رعايت تناسب بين موسيقي و محتوي( كه اين امر

وزن همانطور كه « :و به قول گوته كه گفته بودسليم و طبع شعري هر شاعري است 
حالت سرودن شعر  گيرد اگر شاعر در مي هست بطور ناخودآگاه از حالت شاعر مايه

شفيعي نقل از ( »درباره وزن بينديشد ديوانگي است و هيچ اثر ارجمندي خلق نخواهد كرد
انتخاب وزن  .ايمبه بيراهه رفته آگاهانه بدانيمامري اگر انتخاب وزن را ، )50ص ، كدكني

متناسب نباشد به اين  ااگر وزن با محتو .برانگيخته از روح شاعر و روحيات خاص اوست
ر نيمايي اشعادر .داشته استواطف شاعر نيست و حالت فرمايشي معني است كه زاده ع

هاي زيبايي از اين نوع هماهنگي وجود دارد و با بررسي آنها متوجه نمونه، شاعران معاصر
شويم كه شاعران معاصر به هماهنگي ارگانيك اجزاي شعر و ارتباط اجزاء با هم و مي
  .اندمند آن بيش از گذشتگان معتقد بودهتار نظامساخ

  
  :هماهنگي در شعر معاصر 

ته بپردازيم كه منظور از ها در شعر معاصر بايد به اين نكپيش از بررسي هماهنگي
 هر« و گيردمي بر در را تريوسيع دامنه بلكه ي نيست،وزن عروض موسيقي شعر صرفا

 ها،رديف و هاقافيه انتخاب كلمات، تركيب شيوه از ناشي كه را آهنگي و تناسب
 دستغيب( »گيردمي دربر نيز باشد آن جز و هامصوت و هاصامت همساني و هماهنگي

كناري و دروني خواهيم  بيشتر به موسيقي بيروني،كه در اين مقاله  .)34 ص ،1348:
  .پرداخت

و انتقال مفاهيم از راه وزن و  اشاعران معاصر در هماهنگي بين موسيقي و محتو
 ابين موسيقي و محتو تناسب و ارتباط، در ايجاد نيما. موسيقي نهايت دقت را داشته اند

- به چشم ميدر اين زمينه هاي زيبايي موفق عمل كرده است و در اشعار وي هماهنگي
باشد و به  وزن بايد پوششي مناسب براي مفهومات و احساسات او بر اين بود كه .خورد

اوزاني سنگين به  ،براي مفاهيمي غم انگيز وي .رده استاين اصل هم در شعرش عمل ك
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يز در القاء معاني موثر بوده و ندر شعر وي عدم تساوي اركان عروضي  .كار گرفته است
 فاعالتن فاعالتن« اميدي خود را با وزن در شعر زير شاعر ياس و نا .نقش ايفاء كرده اند

وزني  )234: 1369، شميسا( )73:وحيديان كاميار( دانان عروضكه از ديدگاه  »فاعلن فاعالتن
  .بيان كرده است درد و حسرت، و مناسب معاني هجران،ست سنگين ه

  كشتگاهم خشك ماند و يكسره تدبيرها
  گشت بي سود و ثمر

  تنگناي خانه ام را يافت دشمن با نگاه حيله اندوزش
  بهر سينه ي من تيرهاييكند آماده  مي واي بر من

  كه به زهر كينه آلودست
  پس به جاده هاي خونين كله هاي مردگان را 

  به غبار قبرهاي كهنه اندوده 
  چيند از پس ديوار من بر خاك مي

  وز پي آزار دل آزردگان 
  هاي چيده بنشيند در ميان كله

  سرگذشت زجر را خواند 
  واي بر من 

  در شبي تاريك از اينسان
  اين كله ها جنبانبر سر 

  .)234، مجموعه كامل اشعار نيما( »چه كسي آيا ندانسته گذارد پا؟
 »گشت بي سود و ثمر«كه در و كوتاهي ركن عروضي » حالت افتان«عر در اين ش

ده كه در هجاهاي بلند و كشيافزوني  .مفهوم خستگي و ياس استخود القاگر ، هست
در سنگيني وزن تاثير داشته اند و كميت هجاهاي بلند همانطور  ،شود مي اين شعر ديده

در اين شعر تكرار .)5، 1378:فضيلت( شود مي اند سبب سنگيني وزنكه اشاره كرده
 .تاثير نبوده استنيز در بيان عجز و درماندگي بي »ي«و به همراه آن »آ«مصوت

كم و زياد  عروضي را ناركاكه شاعر  اقتضا كرده و حالت خاص شاعر محتوا همچنين
در « :هچنين اعتقادي داشت نيز خود شاعر تاثير نبوده است،وم بيكه در القاء مفهكند 

بايد واقع اين حالت يا كالم است كه وزن را خاصه كوتاهي و بلندي مصراع ها را البته مي
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آورد و شرطش آن است كه همه آنها يكپارچگي و در يك بحر خاص باشد به وجود مي
 .)73ص ، 1358: زرين كوب( »ت را در تمام شعر نشان دهدوحد

 .گيردرا بكار مي »مفعول فاعالت مفاعيل فاعلن«وزن سنگين ، شب در توصيف
همانطور كه  قافيه نيز در تداعي معاني و القاء مفهوم موثر بوده، موسيقي كناري،

در اين شعر  )62ص، 1368: شفيعي( انداي را براي قافيه برشمردهمحققين چنين وظيفه
ست به زيبايي متناسب با و آهنگ افتاني كه در قافيه شعر ا» روست و فروست« قافيه
  .و فضايي غم انگيز را خلق كرده است است امحتو

  هنگام شب كه سايه هر چيز زيرو روست
  درياي منقلب

  در موج خود فروست
  )280، نيمامجموعه كامل اشعار ( .هر سايه اي رميده به كنجي خزيده است

-نشان مي دل دردمند شاعر و حزن او را به خوبي، كشيدگي هجاها در عبارات زير
، آمده است »و دويدهداده  ،كشيده«كه در آخر قافيه هاي  »ه« دهد عالوه بر آن حرف
و  زمستاني روزانش،«هجاهاي پاياني  و كشيدگيرساند وي را ميحسرت و آه و افسوس 

  .شاعر را در فضاي شعر طنين انداز كرده است و ناله صداي آه ،»زندگاني
  سر شكسته وار در بالش كشيده

  نه هوايي ياريش داده 
  آفتابي نه دمي با بوسه ي گرمش به سوي او دويده

  تير پروازي به سنگين خواب روزانش زمستاني 
  بيند جهان زندگاني را  مي خواب

  ).296-295ص ، اشعار نيمامجموعه كامل ( »مرگ و زندگاني در جهاني بين
را برگزيده است  »فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن«وزن تند و ضربي  شاعر، در شعر زير

جهل و غفلت مردم و دعوت آنان به  حتواي كالم كه عصيان شاعر بر ضدبا م وزن و اين
شبتاب و «در قافيه  »ب«صامت انفجاري  تكرار .بيداري است بسيار مناسب است

اين تندي  ،افزوني صامتها بر مصوتها كه عامل تندي و ضربي بودن وزن استو  ،»مهتاب
در صدد  انهحماسي و شاد و اميدوار يو شاعر با حالت كندو تحرك وزن را تقويت مي

در اوزاني  .دهدنويد پيروزي را در آينده مي ردن اين قوم به خواب رفته است وبيدار ك
شور و جنبش بيشتري هست و هر چقدر  ست،آنان بيشتر اد هجاهاي كوتاه كه تعدا
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اندازه سنگين است و غم و اندوه و  كم باشد شعر به همانتعداد هجاهاي كوتاه 
  .كنددلمردگي را القاء مي

  تراود مهتاب مي
  درخشد شبتابمي

  نيست يكدم شكند خواب به چشم كس و ليك
  غم اين خفته چند 

  شكند در چشم ترم مي خواب
  نگران با من استاده سحر 

  خواهد از من صبح مي
  كز مبارك دم او آورم اين قوم به جان باخته را بلكه خبر 

  در جگر ليكن خاري 
  ).444، مجموعه كامل اشعار نيما( »شكنداز ره اين سفرم مي

غم آور را بر شعر حاكم كرده است و سبب  فضايي ،در شعر زير كشيدگي هجاها
نيز در القاء اين  »گرديده«و تكرار  »دردي ،سردي«قافيه هاي. سنگيني وزن شده است

  .تاثير نيستحس بي
  مانده از شبهاي دورا دور 

  بر مسير خامش جنگل
  سنگچيني از اجاقي خرد 

  اندرو خاكستر سردي 
  ي انديشه هاي من مالل انگيز همچنان كاندر غبار اندوده

  طرح تصويري در آن هر چيز
  داستاني حاصلش دردي

  روز شيرينم كه با من آتشي داشت 
  نقش ناهمرنگ گرديده 

  سرد گشته سنگ گرديده 
  با دم پاييز عمر من كنايت از بهار روي زردي

  همچنانكه مانده از شبهاي دورا دور 
  بر مسير خامش جنگل
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  سنگچيني از اجاقي خرد 
  )454- 453، مجموعه كامل اشعار نيما( اندرو خاكستر سردي

و به همين سبب وزني  خواهد مردم را به بيداري فرا خواندشاعر با لحني حماسي مي
هجاهاي و چون وزني برگزيده كه  .تند و ضربي را براي القاء اين حس برگزيده است

در حالي كه  .كندرا القاء مي شديدتر و مهيج تريبيشتر است حالت عاطفي  آن كوتاه
هجاهاي بلند در  شود كهبراي حالتهاي ماليمتر با تاني و آرامش از وزنهايي استفاده مي«

  )116ص ، نظريه هاي نقد ادبي معاصر( »آنها فزوني دارد
  تا صبحدمان در اين شب گرم

  افروخته ام چراغ زيراك
  خواهم بركشم بجاتر مي

  ديواري در سراي كوران 
  ام نهاده كوري برساخته

  انگشت كه عيبهاست با آن 
  دارد به عتاب كور ديگر

  پرسش كه چراست اين چرا آن
  نهم خشت  مي وينگونه به خشت

  در خانه كور ديدگاني
  تا از تف آفتاب فردا

  بنشانمشان به سايباني
  افروخته ام چراغ از اين رو

  تا صبح دمان در اين شب گرم 
  مي خواهم بركشم بجاتر 

  )489-488، مجموعه كامل اشعار نيما( در سراي كوران ديواري
براي بيان غم و و مناسب را بجا » مفعول فاعالت مفاعيل فاعلن«شاعر وزن سنگين 

  .اندوه و ياس و دلگيري خود به كار برده است 
  من چهره ام گرفته  

  من قايقم نشسته به خشكي
  نمخشكي فرياد ميزسته به با قايقم نش
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  وامانده در عذابم انداخته است
  در راه پر مخافت اين ساحل خراب

  و فاصله است آب
  امدادي اي رفيقان با من

  )499، مجموعه كامل اشعار نيما( دشان اما بر منگل كرده است پوزخن
گيرد كه با سروده اخوان شاعر وزني متناسب با درونمايه را به كار مي در شعر نوحه

  .آهنگ نوحه خواني و سينه زني تناسبي بجا و شايسته دارد
  نعش اين شهيد عزيز

  روي دست ما ماندست
  روي دست ما دل ما

  چون نگاه ناباوري به جا ماندست
  اين پيمبر اين ساالر
  اين سپاه را سر دار
  با پيامهايش پاك
  با نجابتش قدسي

  )169-168، آنگاه پس از تندر(سرودها براي ما خواندست 
تاثير موسيقيايي كلمات و القاء مفهوم از  ،اهماهنگي وزن و محتو اخوان خود به

- مي ، در اين بارهعتها و بدايع نيما يوشيجدر بد. لمات توجه خاصي داشته استطريق ك
گذارد در انتخاب وزن مناسب عالوه بر آنكه بر خواننده و شنونده بهتر اثر مي« :نويسد

ذهن  موثر است و كلمات بهتر و مناسب تر با مقصود را بهسراينده و سازنده شعر نيز 
به باور او  .)85ص:1376 اخوان ثالث،( »است تجربيو اين امري  كندمي شاعر القاء و نزديك

به انتخاب الفاظ خوش آهنگ و «كنند و اگر شاعر كلمات القاي حالت خاصي را مي
آنها نيز گوياي حالت خاصي  مناسب و تناسب بيشتر كلماتي كه طنين و تركيب حروف

توجه داشته باشد امكانات او بيشتر خواهد بود و بهتر از عهده بيان مقصود  است
هماهنگي بين  با اعتقاد به اين اصل است كه در شعرش).85 ص، همان( »برخواهد آمد

و وزن و درونمايه در اوج است و از هر شگردي در جهت نزديكي اين  اموسيقي و محتو
وزني مناسب  عالوه بر انتخاب وي ،در شعر زير .گيرد مي زيبايي شناسي بهرهدو عنصر 

كنند و لحني غم انگيز را بر هاي صوتي را طوري آورده كه القاء غم ميخوشه، امحتو



 3-5، شمارة 1دورة جديد ادب فارسي،  /286

ي شعر انتخاب اعالوه بر آن قافيه ها نيز متناسب با محتو .كنندفضاي شعر حاكم مي
 »ن، م، ه«صوتي  خوشه هاي .القاء معني است اند و موسيقي كناري نيز در خدمتشده

  .رساندخر عبارات گويي ناله شاعر را به گوش ميدر آ» هم و من« و آوردن
  دو دلجو مهربان با هم

  من غمگين قصه گوي غصه هاي هردوان بادو 
  )آنگاه پس از تندر( .خوشا ديگر خوشا عهد دو جان همزبان با هم

رساند و قافيه قرار گرفتن آه غم را مي »آ«مصوت بلند و  »م و نه، «صامتهاي تكرار 
  . نيز در القاء غم بي تاثير نيست و گاه

  هنوز از خويش پرسم گاه
  آه
  )اخوان( ديده ست آن غمناك روي جاده نمناك مي چه

 ،با محتوا و كاربرد هجاهاي كشيده شاعر با انتخاب وزن هماهنگ در شعر زير
قافيه هاي  .را از طريق موسيقي به نمايش گذارده استسنگيني و رخوت حاكم بر شعر 

  .اند و متناسب با محتواي شعر هستندبر سنگيني وزن افزوده» و آبمهتاب ، خواب«
  همچو ديوي سهمگين در خواب 

  پيكرش نيمي به سايه نيم در مهتاب
  در كنار بركه آرام 

  اوفتاده صخره اي پوشيده از گلسنگ 
  ).120،آخر شاهنامه(كز تنش لختي به ساحل خفته و لختي دگر در آب 

هماهنگي  ه در شعرش به نمونه هاي زيبايشاملو از ديگر شاعران معاصر است ك
 نغمه حروفموسيقي دروني يا ، دانيم در شعر عالوه بر وزنهمانطور كه مي.خوريم برمي
در  .عاطفي و معنايي خاصي هستند احساسي وبيانگر و القاء كننده مفهوم و حالتي نيز 

نشان از طوالني بودن و درازي شب دارد و شاعر با آوردن و  »آ« آواي شعر زير از شاملو
  .و هم اندوه و حسرت خود را ابراز داشته است شب تكرار اين آوا هم درازي

  شب سرشار است/شب بيدار/شب تار 
  يك سر /سراسر شب/شب /براي مردن زيباتر شبي

 .حماسه ي درياي بهانه جو بي خواب مانده استاز 
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شاملو ارزش صوتي الفاظ و داللتهاي الهام بخش آن را به خوبي دريافته است و 
احساسات دروني خود و معانيي را كه در ذهنش است به كمك الفاظ و حروف انتقال 

در شعر « :دهد و اين اوج هنر شاعري است و برابر با اين گفته دنيس هاليكار است كهمي
روند بلكه حالتها و خيالهايي را به ذهن ها تنها براي اشاره به اشياء و امور به كار نميواژه

ها از خصوصيت موسيقيايي حروف و واژه وي )75 ،1377:علوي مقدمنقل از ( »كنندالقاء مي
با  سمبوليستها كه فاهيم بيشترين بهره را برده است و گويي به اين باوردر انتقال م

 ).86ص، 1377:امامي (توان معاني را انتقال داد مي ،كلمات و موسيقي حاصل از كلمات
حاالت  هاي موسيقيايي و كلمات،به مدد زيبايي شعر اوزيرا كه  ،سخت معتقد بوده

القاء كرده  هروحي و احساساتي خاص وي را كه امكان بيان مستقيم آن وجود نداشت
 .برقرار است اموسيقي و محتو هماهنگي بين صورت و معني و در شعرش نهايت. است

موسيقي كالمش  را القاء كند غمگين خلق كند و غم و حسرتي خواهد فضاييوقتي مي
  :طوري است كه كامال منطبق با محتواي اثرش است

  خورد مي -نشسته بر لب درياچه شب - همچو بو تيمار مجروحي
  اندوه

  مغمومشامگاه انديشناك و خسته و 
  كاج هاي پير تاريك اند و در انديشه تاريك

  من غمين و خسته و انديشناكم چون غروب شوم
  من چنان چون كاج هاي پير

  تاريك ام 
  كه پنداري

  ديرگاهي است تا خورشيد
  ).338، شاملومجموعه آثار ( .بر جانم نتابيده است

آه و ناله شاعر  »شوممغموم و « در »و«رسد آواي مي شكه از اندوه به گو »هآ«صداي
آه را ، و آمدن هجاي بلند آ »ه«تكرار در شعر زير از وي نيز .كند مي را به ذهن متبادر

  .دهد مي بازتاب
  هيه رگليف نگاهي ديگر است /و آهي /و نگاهي  /حسرتي 

  آهي ديگر است و بي اختياري/ در چشم به راهي
  ).615، مجموعه آثار شاملو( از پس آهي
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از گند جهان و صحنه را و بيزاري خود نفرت حس  »منخرين«كلمه شاملو با آوردن 
هاي دروغين به بهترين نحوي بيان داشته است و آوردن اين كلمه در شعر به القاء معني 

  .كل شعر كمك شاياني كرده است
  چون دود مشعلي در صحنه هاي دروغين/و گند جهان

  اي است اين كه وسوسه/بحثي نه /منخرين مرا آزرد
  ).664، مجموعه آثار شاملو( بودن يا نبودن

 اثبات تينيانوف از نظريه پردازان فرم گراي روسياين نظر  از وي نيز،زير شعر در
يابند و در نثر آواها با  مي در شعر معناي واژگان با آواها تعديل« :گفته بود كه  شود مي
  )61ص ، علوي مقدم( »معنا

  حسرت در استخوان ام/ درد در رگان ام/من 
  چيزي نظير آتش در جانم

  .)656، مجموعه آثار شاملو( پيچيد
درد و غم شاعر را به زيبايي انعكاس داده اند  »آ«وكشيدگي هجاي » ن، م، د«تكرار 

ه دنبال ايجاد يك ب«شاملو در شعرش .و گويي بافت صدا و مفهوم يكي شده است
لحن و ساختار كل اثر ، آن با محتويو هماهنگي ) harmony(هارموني موسيقيايي

نه يك ركن يا يك ، يعني توجه به موسيقي به عنوان يك ساختمان موزيكي.است 
و اين عامل تاثير و زيبايي شعر وي  ).35، 1384: روشان( »مصراع و عبارت موسيقيايي

زير است سقوط و نزول و انحطاط و ياس  افتان و فرورونده كه در شعر آهنگ. شده است
  .دهدا به خوبي نشان مير

  در فاصله گناه و دوزخ/بيتوته كوتاهي است جهان
  و روز/چون دشنامي برمي آيد/خورشيد

  شرمساري جبران ناپذيري است 
  نكه در اشك غرقه شوم آه پيش از آ
  جهل معصيت بار نياكان است /درخت/چيزي بگوي

  مهتاب پاييزي / و نسيم وسوسه اي است نابكار
  چيزي بگوي / آاليد مي جهان راكفري است كه 

  ).839-838، مجموعه آثار شاملو( چيزي بگوي/ پيش از آنكه در اشك غرقه شوم
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شود و به اين سبب كه  مي از اين نمونه هاي هماهنگي در شعر شاملو فراوان ديده
وي وزن عروضي را از شعرش حذف كرده با آهنگ كلمات كه سهمي عمده نيز در القاء 

درصدد جبران اين كمبود بوده و به خوبي از عهده آن بر ، احساسات دارندمفاهيم و 
جه به اهميتي كه به موسيقي قائل شفيعي كدكني از شاعران معاصر با تو .آمده است

و  يي كلمات توجه خاصي نشان داده استبعد موسيقيابه  در شعرش )389، كدكني(است 
او در بخشي از كتاب  .نيز غافل نبوده استبا آهنگ كلمات آن از انتقال مفاهيم  به تبع

باور خود به انتقال  موسيقي شعر در بحثي تحت عنوان داللت موسيقيايي كلمات،
ساختار آوائي كلمه خود عالوه « :ا و كلمات را چنين بيان كرده استمفاهيم از راه آواه

مستقيم اصوات به گونه اي غير  از رهگذر مجموعه-بر نقش معنائي در رسانگي خويش
از وي اين گفته اش  در شعر زير .)318ص، كدكني( »كند مي مفهوم مورد نظر شاعر را القاء

  .كندصداي كالغ را القاء مي» ق و غ«تكرار  ،شود مي اثبات
  بر شاخه اقاقي/قارد كالغ پير

  .)139ص ، آهوي كوهيهزاره دوم ( با يار غار خويش
ختم  »ه«كه به »همه«هماهنگي وزن و محتوي در غزل زير در اوج است و رديف 

  .شده اين هماهنگي را تقويت كرده است
      ز خموش اند همه        سوگورارن تو امرو

  كه دهانهاي وقاحت به خروشند همه                                                      
  ه سوگ تو نشستند رواست گر خموشانه ب

زآن كه وحشت زده خيل وحوش اند                                                         
  همه

  )140، هزاره دوم آهوي كوهي(                                                                   
نيست و شاعر با اين كلمه در بي ارتباط با صداي غرش  »غرنگ« نآورد، در شعر زير

 .صدد القاي صداي غرش به خواننده بوده است و از خاصيت القايي آوا سود جسته است
  .ن را به صخره منعكس كرده استزنيز صداي ضربه شاخ گودر قافيه ها  »نگ«تكرار

  شاخ گوزن خسته شد از سختناي سنگ
  وآنگاه بار ديگر/يك چند ماند خامش و پيوست با درنگ

  )240، همان( با غرنگ/غريد 
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در شعر زير سردي هواي صبحگاهي و لرزش بر اثر سرما را به » س«يا تكرار 
  .كندمخاطب القاء مي

  سرد /به روي سربي / پرندگان غريب 
  .)257، همان( در پرواز/ سپيده 

كند و ضطراب و پريشاني را القاء ميي و تند كه در شعر زير به كار رفته ابوزني ضر
، كه براي شعر برگزيده ضربي و تند حالت اضطراب و جنب و جوش را با وزنيشاعر 

  .رسانده است
  در تابه اضطراب بوديم/ سراسر عمر/چون ريگ روان 

  يك لحظه درنگ بود / آسايشي ار به خواب ديديم/سودا زده اي سراب زادي
  .)357، همان( تر گردباديدر سايه چ/ و آن هم

نظم و نظام و  اين هماهنگي به شعرشموسيقي، در خدمت معني است ودر شعر وي 
سنگين وزن نهايت هماهنگي بين  در شعر زير از قيصر امين پور، .تناسب بخشيده است

شود و وزن غم انگيز شعر در تهييج  مي آن كه حسرت گذشته است ديدهي امحتو و شعر
  .موثر بوده است عواطف و برانگيختن حس حسرت

  وقت رفتن است/كني مي تا نگاه/ما هنوز ناتمام حرف هاي
  پيش از آنكه باخبر شوي/باز هم همان حكايت هميشگي

  اي دريغ و حسرت هميشگي/آي /شود مي لحظه عزيمت تو ناگزير
  ).49-48، هاي ناگهان آينه( »شود مي دير/ چقدر زود /ناگهان 

 »آ«كشيدگي آواي ، سرودهمتناسب با محتوي ، سنگيندر وزني  يا آتشي شعر زير را
  .در القاي صداي ناله شاعر تاثير داشته استاين مصوت و افزوني 

  كند نمي ما را رها/باالي ابرها هم /اين روح سوگوار جنوبي«
  خاك فراوان دارد اما، درياي مرده/در دريا مرگ/بيند مي در ابر نيز دريا

  كه بي خطا بشناسد/بخت كدام چشم است 
  و از سراب و ريگ روان /از رعشه سرابدرياي مرده را 
  ).1052، آتشي( »درياي زنده را

باد را  وزش كوير و صدايخشكي  »و ش خ«صامتهاي تكرار ، در شعر زيرهمچنين 
  .كندبه ذهن القاء مي

  كوبد مي به ساحل سر/ رسد آسيمه مي باد از كوير«
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  جوشان/ آبجوي، خشك/ كوير خشمي  باد
  ).1055، آتشي( »شود مي پخششكند  مي بر تخته سنگ

كلمات و وزني مناسب انتخاب كرده ، ي خاص به خوانندهكسرايي براي القاء فضا
  .ندكدر قافيه جلب توجه مي »د«تكرار .تاس

  آسمان ريخته در آبي رود«
  طرح اندوه غروب

  دختري بر لب آب 
  روي يك سنگ سپيد

  زير يك ابر كبود
  پاهاي گل و الي اندود، شويد مي پاي
  انديشد  مي شويد و مي پاي

  كار «
  »كار در شالي زار

  در دل رود كبود 
  مي دود سو سوي تك اختر شام

  و از آن پيكر تار
  كه نشسته است برآن سنگ سپيد

  گيسواني شده افشان بر آب
  )18-17 صص، از خون سياووش( »گمشده در شاليزارنگهي 

و نقش وزن شعر در القاي غم و اندوهي  كند مي شاعر با لحني غم آلود شعر را شروع
  :كه در شعر است بسيار بوده

  در گذرگاهي چنين تاريك
  در شبي اينگونه دل افسرده و تاريك

  كز هزاران غنچه لب بسته اميد 
  رويد نمي هيچ گل در برف و در سرما، جز گل يخ

  من چه گويم تا پذيراي كسان گردد
  ).62، همان( »پسند بلبالن گردد من چه آرم تا
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كه شاعر بجا انتخاب كرده ، طلبيده مي وزني ضربي و شاد، محتواي شاد اين شعر
كوتاهي اركان عروضي و مقطع بودن آن نيز در خلق فضاي شاد شعر بي تاثير .است

  .نبوده است
  عيد عيد آمده ست/فرياد بر كشيد

  هنگام پايكوبي و شادي است زين نويد
  روشن كنيد شمع بر خوان نمك نهيد 

  قرآن و نان دهيد 
  با سفره سبزه و گل و گلدان بياوريد 

  .)321-332، همان(»كند يادي از شهيد تا بزم را خجسته/ گفتم كفي زخاك
  .باشد مي نيز در اين شعر است حاصل افزوني مصوتهاي كوتاه بر بلند حالت شادي كه

  
  :نتيجه

گيريم كه هماهنگي موسيقي و محتوي از  مي نتيجه، پس از طرح شدن اين مطالب
اشعاري كه  .در تاثير و زيبايي شعر موثر است مهمترين عوامل زيباشناختي شعر است و 

شاعراني كه اين هماهنگي دلنشين ترند و ، در آنها اين تناسب و هماهنگي رعايت شده
را به خوبي مهم اين  شاعران نيمايي. اند در تاثير گذاري موفق ترند  را رعايت كرده

همين سبب در شعر آنها اين تناسب و هماهنگي در اوج است و و به درك كرده بودند 
اين شاعران .بدين صورت تاثيربخشي شعرشان را چند برابر كرده اند و زيبايي آفريده اند 

و حاالت عالوه بر وزن عروضي، موسيقي دروني و كناري را نيز در خدمت القاء معاني 
ه كار گرفته اند و از موسيقي حروف و آواهاي خاص و كلمات در خاص روحي خود ب

اگر شاعر در پي اين بوده كه غم و اندوه را به .جهت هماهنگي با محتوي كوشيده اند
وزني متناسب با آن برگزيده و از كلمات و حروف و قافيه هايي بهره ، مخاطب القاء كند

، شاملو، و شاعران معاصر همچون نيماكنند  مي برده كه هرچه بيشتر اين محتوي را القاء
  .از موسيقي در القاء معاني نهايت استفاده را برده اند شفيعي كدكني و ديگران،، اخوان
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