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  موسيقي شعر سپيد فارسي

  ∗آهنگرصطفي دشتيم
  چكيده

شود اي است كه هم وزن، قافيه و رديف را شامل ميموسيقي شعر فارسي گستره
عنوان عامل تكرار به. هاي آوايي كلمات را؛ مانند انواع جناسو هم هماهنگي

در بخشي از . اصلي هرنوع موسيقي، در ايجاد موسيقي شعر نيز تأثير مهمي دارد
ر انواع تكرار در ايجاد موسيقي شعر بررسي شود؛ اين مقاله سعي شده تأثي

هاي بلند در ايجاد موسيقي شعر سپيد، دركنار همچنين اين مقاله به نقش مصوت
در بخش ديگر نيز نگارنده سهم و تأثير . ساز، نگاهي نو داردديگر عوامل موسيقي

است؛ مانند وزن عناصر سنتي ايجاد موسيقي را در شعر سپيد بررسي كرده
گارش شعر سپيد ـاص نـوة خـر نيز شيـدر بخش آخ. روضي، قافيه و رديفع
شود كه ساز موردتحقيق قرار گرفته تا نشان دادهعنوان يكي از عوامل موسيقيبه

. آيا شيوة پلكاني يا مقطع نوشتن شعر سپيد در ايجاد موسيقي نقش دارد يا خير
پيد فارسي، احمد شاملو، ها برروي اشعار پديدآورندة شعر ستمامي اين بررسي

  .استانجام شده

  .موسيقي، وزن، عروض، قافيه، رديف، شعر سپيد، واج، صامت، مصوت: هاكليدواژه
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 مقدمه

دربارة موسيقي شعر سپيد فارسي ازاوايل پيدايش اين قالب شعري مطالب بسياري 
. اند كردهشارهفراخور دانش و زمان خود به مطالبي انظران بهاست و صاحبگفته شده

  .كنيمدرابتدا سه نظر را دربارة اين قالب شعري بررسي مي
اخوان ثالث از اولين كساني بود كه راجع به شعر سپيد نظراتي داشت؛ او شگرد 

تكرار، : داند  و با مختصر دقتي ـ اين موارد ميهواي تازه ـكار شاملو را در كتاب 
دادن يك مطلب، دليل عميق نشانبه سازي، تعقيد لفظي و معنويتضاد، قرينه

كردن دوزبازي با الفاظ، تتابع اضافات، طنين توخالي، آوردن صفات متوالي و طويل
   1.جمله به طرق مختلف

دربارة نظر اخوان بايد چند نكته را مدنظر قرار داد؛ اوالً نظر وي فقط دربارة 
 شكل واقعي خود هواي تازه، است و قطعاً شعر شاملو بعداز واي تازهـهتاب ـك

هاي اخوان بيشتر ناظر بر  كند و ثانياً حرف ـ پيدا مي ويژه ازنظر موسيقايي راـ به
  .سازهاي زباني است تا عوامل موسيقي ويژگي

گونه اشاره اي از رمزورازهاي موسيقي شعر شاملو اين پورنامداريان نيز به پاره
و قيد » خود«ي، ضمير مشترك استفاده از مختصات نثر دورة اول زبان فارس: كند مي

قـافيه و ، تكرار حروف مشـابه چه صامت و چه مـصوت، آوردن كلمات هم»هم«
وزن در درون و در پايان مصاريع، تكرار يك كلمه، تقطيع شعر ازنظر كتابت، كه هم

وصل كالم را بكند، همچنين وكند تا در خواندن رعايت قطع خواننده را وادار مي
كه توجه خواننده را قافيه درجايينوعي هماهنگ و هموزن يا بهت همقراردادن كلما

جلب كند؛ و نكتة بعدي، چيدن عبارات در شكلي كه با ايجاد فضايي مناسب با 
  2.موضوع در القاي تصوير و عاطفه كمك كند



 
 

  

129 

يك از مختصات نثر دورة اول مورد اول مبهم است؛ يعني معلوم نيست كه كدام
است، ولي اين هاي نثر دورة اول را ذكر كرده حوم بهار ويژگيمر. موردنظر است

هاي  شود، اگرچه گاهي برجستگيها موجد هيچ نوع موسيقي در كالم نمي ويژگي
 دارند؛ مثالً استفاده از كلمات آركاييك ازلحاظ زباني در تشخص زباني را درپي

است كه با گفتهدربارة مورد دوم هم پورنامداريان . شعر شاملو موردتوجه است
شود،  ها در كالم ايجاد مياي كه هنگام اداي آنها و تكيه سكوت كوتاهي بعداز اين

  :اي وجود دارد و نه مكثيآيد، اما در بسياري جاها نه تكيه موسيقي پديد مي
  سخن من نه از درد ايشان بود
اقي را به درد متصل بخوانيم اتف» خود«اگر  (اند خود از دردي بود كه ايشان

  .)افتد و شايد بهتر باشد نمي
  :مورديا دراين

 به موسيقي شعر لطمه »خود«مورد مكث بعداز كه دراين (خود آيا از چه هنگام
  .كند نوعي به موسيقي شعر شاملويي كمك ميولي موارد بعدي همگي به.) ندزمي

ن شاملو وز: گويد كدكني نيز دربارة شعر شاملويي نظرياتي دارد؛ وي ميشفيعي
خدمت گرفته تا جبران كمبود عروضي را كنار نهاده، ولي عناصر ديگري را به

شاملو اگر از موسيقي عروضي برخوردار نيست و . موسيقي عروضي باشد
نهايتي در  موسيقي كناري هم همواره درخدمت او نيست، ولي آزادي و قدرت بي

 موسيقي كناري نيز گاه از كه گهاستفاده از موسيقي معنوي و داخلي دارد، چنان
كند كه اين شعر موزون به وزن  كه خواننده فراموش ميبرد؛ تاحديسود مي

از معناي آن نيست و در ذات زبان شاعر موسيقي شعر چيزي جدا. عروضي نيست
مهم اين است كه بدانيم موسيقي شعر در عروض و بحور عروضي . نهفته است

اعر است كه با موسيقي كلمات به ها بسيار محدودند و اين شنيست؛ زيرا آن
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اعتبار هر شاعري نظام آوايي خاص خود را دارد و بدين. رسد خالقيت هنري مي
 وي همچنين عوامل اصلي موسيقي شعر شاملو را 3.اش را هر شعري موسيقي ويژه
پختة شاملو، تناظر موسيقايي اصوات،  هاي آوايي شعرهاي تجانس يا تناظر خوشه

  4.داند تر انواع جناس مي شود، و نيز از همه مهم اختار ميكه باعث انسجام س
: توان منبعث از چند عامل اصلي دانست نظر ما موسيقي شعر شاملو را ميبه

كار رفته، هاي بلند به ها مصوتانواع تكرار، استفادة وسيع از عباراتي كه در آن
  .ي سنتي و همچنين شيوة خاص نگارش اشعار ها استفاده از شيوه

  تكرار) الف
 البته ،اصوالً تكرار .يقي شعر تكرار استـژه موسـوي هـقي، بـترين عامل موسي اصلي

تمامي هنرهاي قديم  .شناسي انسان دارد مستقيمي با حس زيبايية رابط،همراه تنوعبه
عنوان يكي از  به ـعلت مادي ادبيات را هم .ستا هم برمبناي تكرار شكل گرفته

اين محاكات از غرايز ؛ اند دانسته ) Mimesis( طون محاكاتهنرهاـ ارسطو و افال
كشد و  تصوير مي و هنرمند با اين قوه طبيعت را به،) تقليدةغريز( انساني است
  5.كند بازنمايي مي

  :تفصيل خواهد آمددر شعر شاملو، تكرار به چند صورت درخور توجه است كه به
تكرار . هاست  و مصوتها تكرار حروف كه شامل تكرار صامت) 1 -الف

 كه به گمان ما ارزش موسيقايي ـ هاي بلند ها خود به تكرار مصوت مصوت
  .تقسيم است و كوتاه قابلـبيشتري دارد 

مانند اين شگرد موسيقايي را در شعر سنتي، در انواع : ها تكرار صامت) 1ـ 1ـ الف
يي يكي در اين هاي سنتي با شعر شاملو تفاوت تكرار در جناس. بينيم جناس مي

گيرد و  ميتر از شعر سنتي را دربر  اي بسيار وسيع است كه تكرارهاي شعر نو گستره
واج بودن در تكرارهاست و نه ها مهم است، هم ديگر اينكه آنچه در تكرار صامت
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هاي مشابه را يكسان تلفظ  ها؛ زيرا در زبان فارسي تمام واجحرف بودن آنهم
  .كنيم مي
  ايم  ها خفتهبزهستر سبر ب •

  )357ص(نگسبا يقين 
  بشرب بي پولك  شبر •
  6 )369ص (دريغ بارانهاي بي رابهش
 دن بودشنشحرا آمادة روص •

  )382ص (يدشكت ميسرار دصماجت و اسب از شو 
  قبه  ثبر درگاه هر •
  ها ايهس
  )420ص(اند  بيان آرامشسرو
  يمي،سر اميد، نسوزد از  مي •

  از كندساي  ليك، تا زمزمه
  حراصخلوت در همه 

   به رهش 
   )425ص (تسناروني ني

  ت درهاي فروبستهشپ •
  من پرشنه و دشب از دش

  ي شانديبه كج
   شخامو

  )همان (سته استشن
   نبودش كه دست تو پذيرشاي كا •
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   نبود وشنواز
  )668ص ( نبودششبخ
  تس پيروز مسابلي •
  )825ص (تسته اسفره نشسور عزاي ما را بر س
  ين هفتمس •
  تاس  رخيسيب س
  تا رسح

  كه مرا
  يبصن

  نتسفرة سازين 
  ) 820ص (تسروري نيس

  .شود هاي بيشتر در شعر شاملو ديده مي نمونه
  :هاي بلند تكرار مصوت) 2ـ 1ـ الف
  جمهاب ميز غرو ساري است تدي •
  )731ص (است سست كردهپا
  ك و وك يي بارهات •
  راد ولنگان باكم
  ا ن راراب
  )795ص (رباهنگ بآبي وگ
  نان مهربار جهاكن •

  )960ص (نگرم يگر بركه مار اغوورموبه م
  ا هب رار •
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  )504ص (ستي به سر نيي سفراگر هويد
  )499ص (رماد يست مو داي تنت تو راي مرزهاهوسادر فر •
  )499ص ( مكرر كنيزن ي كه ميا  در پردهان ريخرآه او ر •
  ييآر انه پديدييآ در ات •

  ستمين نگرآز در ا دريعمر
  ستمي گرا راها و درياه من بركه

  )498ص (يدمآلب ار در قاو ي پريا
  يستي ني سببي تو بامر •
  ستي اربه

  )722ص ( اي غزليا دهيم قصاصلت كد
  .اضافات و عطفهاي كوتاه شامل تتابع تكرار مصوت) 3ـ 1ـ الف
  :اضافاتتتابع
  با ميراثِ كمرشكنِ معصوميتِ خويش •

 بر درگاهِ بلندِ

  )699ص (پيشانيِ درد
گناهي، بر خاكِ تنهايي تو و ابديت بي! يطانِ آسمانسرنوشتِ زمينيِ شاي هم •

  )303ص (اي نيست خدا، گياهِ نورسته
  )329ص (جغدِ سكوتِ النة تاريكِ دردِ خويش •
  )416ص (آهنگ زنگِ برنجيِ بزِ پيش •

  :عطف
  )414ص (نفس كوچك باد بود و حرير نازك مهتاب بود و فواره و باغ بود •
  )464ص (صول منتو باد و شكوفه و ميوهاي، اي همه ف •
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  )534ص(ها  ها و به سال ها و به سال به سال •
  كه قلبت •

  اي چون پروانه
  )540ص (ظريف و كوچك و عاشق است

  .بسامد كمتري در شعر شاملو دارد) oمصوت (شايان ذكر است كه عطف با واو 
  . را با رديف در شعر سنتي مقايسه كردتوان آن تكرار كلمات كه مي) 2ـ الف
   من پيچكم من آميزة چينه و پيچكمام من چينه •

  )386ص(اي تو پيچكي تو آميزة مادر و كودكي تو چينه
  من باهارم تو زمين •

  من زمينم تو درخت
  )455ص (من درختم تو باهار

  چه فريبي اما •
  )662ص (چه فريبي

  ام خواند اين آب پاكيزه كه عطشانش مانده بس كه پاك مي •
  )677ص (بس كه آزاد خواهم شد

  )668ص (منممنم آري  •
  در نيست •

  راه نيست
  شب نيست
  )711ص (ماه نيست

  اگر كه بيهده زيباست شب •
  براي چه زيباست
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  شب
  )713ص (براي كه زيباست

توان با قطعات ترجيع  تكرار جمالت در شعر شاملو را مي: تكرار جمله) 3ـ الف
ندكي تفاوت كه گاهي تكرارها در شعر شاملو با ادر شعر سنتي مقايسه كرد، بااين

  .تغيير همراه است
  …خواهم خواب اقاقياها را بميرم مي •

  گونه خيال
  در نسيمي كوتاه
  گذرد كه به ترديد مي

  خواب اقاقياها را 
  …بميرم
  )745-741ص (خواهم خواب اقاقياها را بميرم در آخرين فرصت گل مي
  :مرتبه تكرار شده با تغييراتيوار چهاراي ترجيع  جملهباراندر شعر  •

  آهنگ ببار باران را گو بي)الف
  مقصود ببارباران را گو بي) ب
  باران را گو به ريشخند ببار) ج
  )796 و 795ص(گوشانه ببار باران را گو اكنون بازي) د
  :ترين آرزوترانة بزرگجملة ترجيع در شعر  •

  آه اگر آزادي سرودي ميخواند) الف
  كوچك

  همچون گلوگاه پرندهاي
   ميخواندآه اگر آزادي سرودي)  ب
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  كوچك
  تر حتيكوچك

  )800 و 799ص(از گلوگاه يكي پرنده 
  .تكرار شده» تو كجايي«  چهاربار جملةترانة كوچكدر شعر  •
  : هم يكي از عوامل زيبايي شعر تكرار جمالت استبستدر اين بندر شعر  •

  عشق را در پستوي خانه نهان بايد كرد) الف
  نور را در پستوي خانه نهان بايد كرد) ب
  شوق را در پستوي خانه نهان بايد كرد) ج
  خدا را در پستوي خانه نهان بايد كرد) د

ديگري نيز  است، جملةاين جمالت كه با تغييراتي مختصر تكرار شدهبرعالوه
  :چهاربار بدون تغيير تكرار شده

  )825 و 824ص (روزگار غريبي است نازنين
ار هست و ما اين چند مورد را دست تكرهاي فراواني ازاين در شعر شاملو نمونه
  .ايم فقط براي مثال آورده

ها  ويژه تكرار واج مبحث تكرار فقط بايد بگوييم براي شاملو تكرار و به در خاتمة
خوريم كه كلمات  قدر مهم است كه گاهي ما در شعر شاملو به مواردي برميآن

  :نشيني باهم تناسبي نداردظاهراً در محور هم
ظاهراً بوسه با ديگر كلمات هيچ ارتباطي ) (649ص (ايه استاش بوسه و س بام •

آيد كه موسيقي شعر را افزايش  ندارد ولي با آوردن آن يك مصوت بلند مي
  .)كه مصوت تكراري است» س«اضافة صامت  دهد؛ به مي
 شكوفيم ما در عتاب تو مي •

  در شتابت
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و شتاب ارتباطي كه ظاهراً شكفتن با كتاب ) (706ص (شكوفيم ما در كتاب تو مي
  .)است ندارد و فقط براي رعايت تكرار واجي آمده

اگر گودبودن را صفتي شاعرانه براي شب ) (456ص(مث شب گود و بزرگي •
  .)است» گ«بودن آن  براي تكرار صامت بدانيم، بزرگ

ويژه در غزليات شمس بسيار  اين شيوه را ما در شعر سنتي، در شعر مولوي و به
  .بينيم مي

سبب آمده كه با يار و خوار اينغار فقط به(ا، غار مرا عشق جگرخوار مرا يار مر
  .)سجع متوازن دارد

هاي صوتي بر تصاوير و معاني شعري  بستگي شاملو به اين هماهنگيگاهي دل
» شكيبا«اي بياورد كه با واژة  او نيز تأثير گذاشته؛ مثالً در جايي براي آنكه واژه

را آورده و تمام بخش اول شعر از » بشكه«، لفظ هماهنگي صوتي داشته باشد
  .استبشكه سخن گفته

  هاي بلند استفادة بسيار از مصوت) ب
هاي  نظر نگارنده يكي از عوامل اصلي ايجاد موسيقي شعر شاملويي، مصوتبه

  .بلندي است كه در عبارات آن است
هاي  ز مصوتهاي شاملو در ايجاد موسيقي، استفادة بسيار ا ترين شيوه از اصلي
خورد ولي طي  چشم ميهاي بلند در هر متني به تكرار مصوت. بلند است

هاي بلند در شعر  تحقيقات نگارنده، مشخص شد كه بسامد استفاده از مصوت
  .ميزان درخور توجهي بيشتر استشاملو از متون نثر عادي، به

اش  تهكردن نوشاي براي موسيقايي نكتة ظريف اين است كه هرگاه نويسنده
را ... ابزارهاي گوناگون مثل سجع، صنايع بديعي و معاني، استفاده از شعر و 

هاي بلند كمتر  اش به استفاده از مصوت باشد، ناخودآگاه توجهدراختيار داشته
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گويا نويسنده با استفاده از مصوت بلند سعي دارد خأل نوعي موسيقي را در . است
 سعدي، كه نثري متكلف و گلستانة شعرش جبران كند؛ براي نمونه در مقدم

هاي بلند مشاهده  آميخته به انواع صنايع شعري است، درصد كمي از مصوت
هاي بلند  كه در متن اصلي كه به تكلف مقدمه نيست، مصوتشود، درحالي مي

 در شعر شاملو هم، چون شاعر بسياري از 7.شود نسبت مقدمه ديده ميبيشتري به
هاي بلند خأل   ندارد مجبور است كه با زيادكردن مصوتصنايع ادبي را دراختيار

  .موسيقايي شعرش را برطرف كند
و سه ) a , e و o(فارسي سه مصوت كوتاه ـَــِـُــ طبق آنچه گفته شده در زبان

آيد و با  هست كه از امتداد سه مصوت اولي پديد مي) a , i وu( مصوت بلند آ، اي، او
تواند  هاي بلند مي ويژه در مصوت اين امتداد مساوي به. آيد يمامتداد يكساني به تلفظ در

صورت هاي بلند را به  اگر مصوت:گويد ايرج كابلي مي. موجد موسيقي در شعر شود
   8.كشيده نخوانيم، وزن آثار منظوم فارسي را احساس نخواهيم كرد

ستفادة فارسي، كه اعلت طبيعت زبان نكاتي كه بايد درنظر داشت اين است كه به
كند و حروف فارسي هم بيشتر مصوت كوتاه دارد،  بسيار از حروف را ايجاب مي

  . هاي بلند بيشتر است هاي كوتاه از مصوت طور طبيعي تعداد مصوت معموالً و به
در اينجا الگوي . هاي نگارنده شامل اشعار سپيد شاملو است همچنين بررسي

  .آوريم است مي نتخاب شدهطور تصادفي اهجايي اشعاري از او را كه به

  9هواي تازه) الف
   v=60.5/ V=39.5): 19-116ص(از زخم قلب آباييـ 1
 v=55/  V=45): 8 و 207ص( افق روشنـ 2

          /v=63 V=37): 15-213ص(عشق عمومي ـ 3
 V=36 / v=64):  17 و 216ص( كنم به تو سالم ميـ 4
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  V=41 / v=59   ):تا آخر  زردتابةن شعليمن در آخر :265ص( ركساناـ 5

 V=35 / v=65): 75 و 274ص( نام بيـ 6

  V=33 / v=67): 7-305ص( تنها ـ7

   باغ آينه)ب
 V=40 / v=60): 34 و 333ص( كيفرـ 1

  V=44 / v=56):346ص(  طرحـ2

 V=46 / v=54): 51 و 350ص(  دو شبحـ3

 V=45.5 /v= 54.5): 356ص(  از نفرتي لبريزـ4

 v=58.5 / V=41.5): 61-359ص(  شبانهـ5

 V=39 / v=61): 76 و 375ص(  دادخواستـ6

 V=39.5 / v=60.5): 90-388ص(  باغ آينهـ7

 V=43 / v=57): 93-391ص(  مرثيهـ8

  ها ها و هميشه لحظه) ج
 V=36 / v=64): 15 و 414ص( ميالدـ 1

 V=38 / v=62): 23-420ص(  پايتخت عطشـ2

 V=42 / v=58): 33 و 432ص( هاي خاموشي  انگيزهـ3

  آيدا در آينه) د
 V=46 / v=56): 52 و 451ص( آغازـ 1

 V=41 / v=59): 54 و 453ص(  شبانهـ2

 V=40.5 / v=59.5): 59 و 458ص(  من و توـ3

 V=35.5 / v=64.5): 460ص(  از مرگـ4
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 V=38.5 / v=61.5): 475ص(  سرود براي سپاس و پرستشـ5

 V=44.5 / v=55.5): 483ص( نام  بيـ6

 V=41.5 / v=58.5): 484ص(م نا بي ـ7

 V=46 / v=54  ):98-495ص(  آيدا در آينهـ8

 V=39.5 / v=60.5): 500 و 499ص( ميعادـ 9

  درخت و خنجر و خاطره: آيدا) ه
  V=44 / v=56): 13-510ص(م نا بيـ 1
 V=41.5 / v=58.5): 30-526ص(م نا  بيـ2

 V=38.5 / v=61.5): 41-538ص( نام  بيـ3

 V=39 / v=61): 43 و 542ص(  آغاز يافت و تباهيـ4

  V=45 / v=55  ):590ص(  از قفسـ5

  ققنوس در باران) و
 V=39 / v=61): 14-612ص( مرگ ناصريـ 1

 V=41 / v=59): 19-617ص( مرثيهـ 2

 V=48 / v=52): 622ص( كوچكة  مجلـ3

 V=42 / v=58  ):32 و 631ص(اندازي ديگر  چشمـ4

  V=40.5 / v=59.5): 643ص(  پاييزـ5

  هاي خاك مرثيه) ز
 V=42.7 / 57.3): 48 و 647ص( نام بيـ 1

 V=35.7 / v=64.3): 52 و 651ص(  شبانهـ2

 V=41 / v=59): 66 و 665ص(  و حسرتيـ3
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 V=38.5 / v=61.5): 667ص( نام  بيـ4

 V=34.7 / v=65.3): 668ص( نام  بيـ5

 V=39 / v=61): 71 و 670ص( نام بيـ 6

 V=40 / v=60): 73و  672ص( نام  بيـ7

 V=38 / v=62 ):675ص( نام  بيـ8

  ابراهيم در آتش) ح
 V=49 / v=51 ):715ص( نشانهـ 1

 V=45.2 / 54.8  ):23 و 722ص( شبانهـ 2

 V=43 / v=57):35 و 734ص(  تاريكةترانـ 3

  / v=55 V=45 ):41 و 740ص(گونه مردن  از اينـ4

 V=39.5 / v=60.5 ):47-745ص(  اشارتيـ5

  دشنه در ديس) ط
 V=38.5 / v=61.5 ):74 و 773ص(در شب ـ 1

 V=40.5 / 59.5): 79 و 778ص(  فراقيـ2

 V=37.5 / v=62.5): 88 و 787ص(  شكافـ 3

 V=40 / v=60): 790ص( دم  سپيدهـ 4

 V=46.5 / 53.5): 800 و 799ص(ترين آرزو بزرگةترانـ 5

  هاي كوچك غربت ترانه) ي
 V=39 / v=61 ):817ص(  كوچكةترانـ 1

 V=45 / v=55): 25 و 824ص( بست در اين بنـ2

 V=40 / v=60): 33-829ص(  آسان در اميدةخطابـ 3
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 V=31.5 / v=68.5 ):35 و 834ص( شبانهـ 4

  مدايح بي صله) ك
  V=42 / v=58  ):70 و 869ص( نام بيـ 1

 V=42 / v=58  ):871ص( نام  بيـ2

 V=40 / v=60 ):84-882ص( نام بيـ 3

 V=40 / v=60): 92 و 891ص( نام  بيـ4

 V=36 / v=64): 6 و 905ص( نام  بيـ5

 V=45 / v=55 ):31 و 930ص( كنان  آشتية در كوچـ6

   V=40.5 / v=59.5):59 و 958ص( هوزهپاييز سنـ 7

  در آستانه) ل
 V=41 / v=59  ):64 و 963ص( حكايتـ 1

 V=38.5 / v=61.5): 75-971ص(  در آستانهـ2

 V=37 / v=63  ):982ص( نام  بيـ3

 V=62.5 / v=37.5 ):1004ص( ميالدـ 4

  قراري ماهانحديث بي) م
 V=43.5 / v=56.5): 21 و 1020ص( نوروز در زمستانـ 1

 V=44.5 / 55.5  ):1035ص (The Day After ـ2

 V=43.5 / v=56.5): 41 و 1040ص(  شبانهـ3

   V=34 / v=66  ):47 و 1046ص( نام  بيـ4

 V=39 / v=61): 49 و 1048ص( نام  بيـ5

  V=38.5 / 61.5): 54 و 1053ص( نام  بيـ6
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  :گونه است در هر مجموعة شعري هم بدينVميانگين 
   درصد38، هواي تازهـ 1
   درصد42، باغ آينهـ 2
   درصد39، ها ها و هميشه لحظهـ 3
   درصد5/41، آيدا در آينه ـ4
   درصد5/41، درخت و خنجر و خاطره :آيداـ 5
   درصد42، ققنوس در باران ـ6
   درصد39، هاي خاك مرثيهـ 7
   درصد5/42، ابراهيم در آتشـ 8
   درصد5/40، سدشنه در ديـ 9

   درصد39، هاي كوچك غربت ترانهـ 10
   درصد41، صلهمدايح بيـ 11
   درصد38، در آستانهـ 12
  درصد5/40، قراري ماهانحديث بيـ 13

طور تصادفي ي بلند در متون عادي فارسي، بهها نگارنده براي سنجش درصد مصوت
ها را نيز ازنظر الگوهاي هجايي بررسي نوع نثر را انتخاب كرد و آنهايي ازاين نمونه

كه  درحالي10دارد؛ V درصد5/33طور ميانگين متون نثر معمولي حدود  كرد؛ به
ار شاملو،  شعر از مجموعة اشع76 در Vميانگين كلي شود،  كه مشاهده ميگونه همان
هايي از متون كهن فارسي  همچنين محقق با بررسي نمونه.  درصد است40از بيش

 Vدريافت كه اين متون ازنظر دارابودن ...)  واالوليا ةتذكر، تاريخ بيهقي، گلستانمانند (
هاي  گفتني است دربين نمونه).  درصد35حدود (گيرد؛  درميانة اين دو گروه قرار مي
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 است تاريخ بيهقينظر ترين متن به شعر شاملو ازاين ن كهن، نزديكشده در متوبررسي
  .) درصد38حدود (

  هاي سنتي شيوه) ج
هاي سنتي شگردهايي است كه شاعران سنتي و نو از قديم براي  منظور از شيوه

  .ها همان تكرار استاند و عنصر اصلي آن برده ايجاد موسيقي از آن بهره مي
در شعر شاملو گاهي عباراتي ):  داراي وزن عروضيعبارات( وزن عروضي) 1 -ج

 .شود شود كه باعث افزوني موسيقي شعر مي با وزن عروضي ديده مي

  )مفاعلن فعالتن فع (دمان را ديدمسپيده •
  )383ص(كه بر گردة اسبي سركش سوار بود 

آور  خش مرگخش) فاعالتن مفاعلن فعلن (ها چون قصيل خشكيده خنده •
  )383ص (دارند

   و سرسبز و پيچندهسركش •
  )فاعالتن فاعالتن فاعالتن... (گياهي

  )388ص(چراغي در برابرم) فعولن فعولن (چراغي به دستم •
  )423ص()مفتعلن فاعلن (روممن نه به خود مي… •
  )471ص()مستفعلن مستفعلن (سوزدر انتظاري تاب •
  كيستي كه من  •

  گونهاين
  )473ص) (مستفعلن مستفعلن(به اعتماد 

  )475ص()مستفعلن فعولن (ودانهرازيست جا •
  )478ص)(فاعالتن فاعالتن فع (اش را پا نفرسودم جستن •
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در شعر سپيد قافيه جاي خاصي ندارد و مثل شعر نيمايي اصرار : قافيه) 2ـ ج
  .زيادي براي آوردن آن نيست ولي در موسيقي شعر نقش مهمي دارد

/ زيستن ( اندك جايي براي مردن/اندك جايي براي زيستن/ و آغوشت •
  )496ص)(مردن

ها و درياها را  من بركه/ عمري دراز در آن نگريستم/ در آيينه پديدار آييتا  •
  )498ص()گريستم/ نگريستم (گريستم

و  /كند آسمان مرا كوچك نمي /گذرد كشان از ده ما ميشبان نعرهقطاري كه نيم •
 برد هاي ديگر نمي به افق /آرزوهاي مرا با خود /گذرد  پل مي اي كه از گرده جاده

  )501ص()برد نمي/ گذرد مي/ كند كشان، نمي نعره/ شبان(
خود تپيده به /از خود رميدگاني در خود خزيده /زبان در كام كشيده /تكيده •
  )550ص()تپيده/ خزيده/ كشيده/ تكيده(
ورنه حديث شادي و از  /درنوشتن /ها را ستاره /حديث به هر گامي، ورنه •

/ درنوشتن( آفتابي زادن /و از جرقة هر دندان /لبخنده /نبرگذشت /ها كهكشان
  )626ص()زادن/ برگذشتن

كه مكرشان / باري/ گونه سر به هم اندر آورده سپيدار و صنوبرازآن /پچپچه را •
  )651ص()پنداري/ باري(پنداري /به دسيسه سودايي در سر است

  ستم را /و بدين نمط /نهايتي نيست /شب را غايتي نيست/ و بدين نمط •
  )652ص()آيت/ نهايت/ غايت(آيتي نيست /واگوينده تر از شب

احساس /  تنهاترين حقيقتشان بود/زيراكه آفتاب /آنان به آفتاب شيفته بودند •
مفهوم  /اش با تابناكي /رياي رفاقت بود مفهوم بي /اش  با نور و گرمي/واقعيتشان بود

  )656ص()قت صدا/ رفاقت/ واقعيت/حقيقت (فريب صداقت بود بي
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/ ياران (بارآورانند/ اند باران/ كه بارآوري را /اند ياران/ كه شهيدان و عاصيان •
  )677ص()باران
  )677ص)(مرداران/ باران (مرداران /وگرنه/ فريادي شو تا باران •
مگر پناه دهد از گزند  /طلسم معجزتي /پاره در كف كودكسنگ/ ميوه بر شاخه شدم •

  )693ص)(منم/ خويشتنم (منم /ول به خود گشادهچنين كه دست تطا /خويشتنم
  :كه ذكر شد گاهي قافيه فقط هماهنگي آواهاستگونههمان

  ايستند  ميدر برابر تندر •
  ميرند ميكنند و  خانه را روشن مي

  اين چنين سرخ و لوند •
  بر خاربوتة خون

  شكفتن
  فراز وين چنين گردن

  زار تحقير بر تازيانه
  گذشتن

  فرتو راه را تا غايت ن
  بريدن

منظور ما از رديف هرنوع تكرار كلمات يا عبارات است كه منظم يا : رديف) 3ـ ج
  ).ك تكرار كلمات و جمالت.ر(نامنظم باشد 

  .كه درذيل تكرار حروف به آن اشاره شد: انواع جناس) 4ـ ج

  دـ شيوة خاص نگارش
وسيقي رسد شيوة نگارش خاص شعر شاملويي نيز از چند جنبه در م نظر ميبه

توان شيوة  فصل عبارات در جاهاي مشخص، ميوشعرش نقش دارد؛ مثالً با قطع
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  كهگويد خود شاملو مي. نگارش شعر و در مرحلة بعد خواندن آن را كنترل كرد
كردن راه خواندن  شعر تجسم موسيقايي و روشن،اش از سطرسازي هدف اصلي
شود ازنظر رواني  ه نوشته ميبريدصورت بريده همچنين وقتي متني به11.شعر است

. رو است و هر شعري داراي موسيقي است قبوالند كه با شعر روبه به خواننده مي
صورت، نوعي آمادگي براي اين كه نوشتن شعر به:گويد مورد ميپاشايي دراين

صورت حس تدريج بهتواند به آورد كه مي احساس موسيقايي در خواننده پديد مي
دهد و  نصير نسبت ميكابلي ريشة اين بحث را به خواجه 12.و عادت درآيد

بخشي به سخن از راه نصير طوسي دربارة امكان وزنگويد كه سخن خواجه مي
موقع را كسي درنيافت تا اينكه در قرن بيستم ماياكوفسكي روس با وصل بهوقطع

بت و موقع، به ريتمي دست يافت كه بر صال وصل بهوگيري از قطع حداكثر بهره
اند ماهيت وزن نثر را  اي كوشيده هاي فرنگي نيز عده  در زبان13.تأثير سخنش افزود
  14.هاي ماهرانه توضيح دهند با نظامي از وقف

ت، ـدن آن اسـوانـوة خـلويي نحـامـهاي شعر ش ترين ويژگي هرحال يكي از مهمبه
مند صحيح خواندن كه شعر عروضي براي رسيدن به كمال موسيقايي خود نيازگونههمان

  .كند راه شيوة نوشتاري خاصش به آن كمك مياست، شعر شاملو نيز چنين است و دراين

  گيري نتيجه
تواند محقق را به منشأ اصلي موسيقي  نظر ما توجه به مجموعة اين عوامل، ميبه

وزنش از اين عناصر  شك هرقدر شاعري در شعر بي بي. شعر سپيد فارسي برساند
دو مورد هرحال توجه تنها به يكيبه. است تر ساخته شعرش را موسيقاييبهره ببرد، 

اي كه صدها سال شعر موزون  از موارد يادشده، شعر را براي خواننده يا شنونده
خوبي توجه كند، كند و شاعر بايد به همة اين موارد به خوانده، موسيقايي نمي

  . استرد توجه داشتهرو اين نوع شعر نيز به اين مواكه پيشگونه همان
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  ها نوشتپي
  .198، صهاها و عاشقانهشاعر شبانه: ـ صاحب اختياري، بهروز و حميدرضا باقرزاده1
   .318ـ205، صتأملي در شعر احمد شاملو: ـ پورنامداريان، تقي2
  .271، صموسيقي شعر: كدكني، محمدرضاـ شفيعي3
   .284 و 283ـ همان، ص4
  .363، صينقدادب: ـ شميسا، سيروس5
  .، دفتر يكممجموعة آثار: هاي شعري شاملو از اين كتاب است؛ شاملو، احمدـ تمامي نمونه6
  .130، صبررسي موسيقي شعر شاملو: ـ دشتي، مصطفي7
  .57، صشناسي و عروضوزن: ـ كابلي، ايرج8
ها مصوت آن هجاهايي است كه در vها مصوت بلند و منظور از هجاهايي است كه در آن Vـ منظور از 9

  .كوتاه وجود دارد
  .142همان، ص: ـ دشتي، مصطفي10
  . 59، صگفتگو با احمد شاملو:  ـ محمدعلي، محمد11
  .475، ص1، جنام همة شعرهاي تو: ـ پاشايي، ع12
  .54، صشناسي و عروضوزن: ـ كابلي، ايرج13
  .182، صنظرية ادبيات: ـ ولك، رنه و آوستن وارن14
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