
  
  
  
  
  
  

  كاركرد هنري قافيه و رديف در شعر سپيد
  دكتر فيروز فاضلي

  استاديار دانشگاه گيالن 
  رقيه آزاد كردمحله                                                                           

  زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيالن دانشجوي كارشناسي ارشد 
  چكيده    

ي فراوان دارد و موسيقي شعر او بسيار متنوع است زيرا موسيقي به تاثير شاعر شعر سپيد به موسيقي توجه
ع عاطفي شعر كمك و ذهن مخاطب را بـراي پيام شاعر آمـاده مي كند بنابراين شـاعر شعر سپيد از انـوا

  كند.موسيقي در شعرش استفاده مي
از موارد مهم موسيقي آفرين در شعر سپيد قافيه و رديف است كه در شعر سنّتي نيز وجود دارد اما شاعر شعر 
سپيد با استفاده از شگردهاي مختلف، قافيه و رديف را مي آورد تا جبران كمبود وزن شعر سپيد را بنمايد و 

يش دهد. او حتّي در انتخاب واژگان قافيه و رديف چنان دقت مي كند كه در عوض، موسيقي شعر را افزا
  هاي مذهبي آهنگين به گوش مي رسد و هيچ جاي شعر او خالي از آهنگ نيست.شعر او مانند كتاب

در اين مقاله كوشيده شده است توانايي شاعر شعر سپيد در كاربرد هنري قافيه و رديف نمايانده شود و اين 
شاعر با بهره گيري از انواع قافيه و رديف توانسته است بار موسيقايي شعرش را بيشتر و بيشتر كه چگونه 

  كند.
  كليد واژه: موسيقي، قافيه، رديف، شعر سپيد
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  مقدمه
ترين هاي شاعر نقش به سزايي دارد و اصليترديدي نيست كه موسيقي در انتقال موثّرتر عواطف و انديشه

آيد و عناصر ديگر را تحت الشّعاع خود قرار مي دهد و باعث ايجاد نظم و عنصر شعر به حساب مي 
  هماهنگي در بين اجزاي مختلف شعر مي شود.

اي بر مي گزيند در شعر سپيد، موسيقي بر انسجام مفاهيم تاثير مي گذارد. شاعر شعر سپيد، واژگان را به گونه
  راي انتقال محتوا فراهم مي آورد.كه نوعي آهنگ بر فضاي شعر حاكم مي شود و زمينه را ب

وزن و قافيه دو عنصر مهم است كه در ايجاد موسيقي شعر، نقش بسيار موثّري دارند. با توجه به اين كه شعر 
سپيد، وزن عروضي ندارد شاعر با استفاده از قافيه و رديف در شعر ايجاد موسيقي نموده و همانند نثرهاي 

  يم و پيوسته است.مذهبي، شعر او، داراي آهنگي مال
ي اول اهميت قرار دارد. جداي از موسيقي با وجود اين مي توان گفت موسيقي در شعر سپيد در درجه

بيروني (وزن) كه اصال در شعر سپيد وجود ندارد شاعر از موسيقي كناري(قافيه و رديف) و موسيقي 
  تنها به موسيقي كناري پرداخته مي شود.هاي ادبي) بسيار بهره برده است كه در اين مقاله معنوي(آرايه

  
  قافيه

قافيه در شعر فارسي نقش مهمي دارد و از عناصر اصلي شعر به شمار مي رود چه در شعر سنتّي و چه در 
هاي خاص خود را دارد و با تشخّص بخشيدن به كلمات باعث تاثير موسيقايي مي شود شعر سپيد كه ويژگي

  د جبران كمبود وزن شعر سپيد را بنمايد.كه اگر چنين نباشد نمي توان
اند و اگر ضعيف هاي شعري به وجود آمدهقافيه در شعر سنتّي جاي خاص خود را دارد و بر اساس آن قالب

  باشد باعث ضعف سخن مي شود. اين قافيه در شعر نيمايي نيز وجود دارد اما جاي خاص ندارد.
  )135: 1342يوشيج، نيما»(شعر بي قافيه آدم بي استخوان است.«

ها يا ابيات كالم منظوم  مي دانستند اما در شعر معاصر، در گذشته قافيه را همساني واج هاي اواخر مصراع
هاي شعر هاي آخر واژهتر از تعريف قديمي خود دارد و مي توان آن را همساني واجقافيه مفهومي گسترده

طرهاي شعر به انواع مختلف آغازي، دروني و پاياني تقسيم دانست كه با توجه به جايگاه آن در مصراع يا س
  مي شود.
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شاعر شعر سپيد وقتي به ضروري نبودن وزن در اين نوع شعر پي برد بر ضرورت و كارآيي قافيه مطمئن شد 

است  اش را متفاوت با شعر سنتّي و نيمايي مي آورد. او نه جايگاه قافيه در پايان مصراع را پذيرفتهاما او قافيه
هايي بر خالف شعر سنتّي كه در پايان ي حروف قافيه را. او گاهي قافيه و حتّي رديفو نه ساختار تشابه

اي هم ممكن ها و گاهي بندها نيز مي آورد و گاهي الزاماً حروف مشابهمصراع هاست در آغاز يا ميان مصراع
  است نداشته باشند.

هاي مشابه، لذّت موسيقايي را كه از كلمات ها و مصوتصامت وقتي قافيه بر زبان جاري مي شود با برگشت
  در نظر داريم در خاطر ما تجديد مي كند.

  باج سزد گر همه دلبران دهندت                    تاجتويي كه بر سر خوبان كشوري چون 
  )67يوان حافظ ص(د                                                                              

قافيه خود نوعي وزن است و هر چه حروف مشترك قافيه بيشتر باشد اين آمادگي را براي لذّت بردن از 
  موسيقي قافيه هاي بعدي براي ما فراهم مي كند.

    بنيادم ناز بنياد مكن تا نكني                  بادم زلف بر باد مده تا ندهي بر 
  )215(همان ص                                                                       

اگر قافيه همراه رديف آورده شود تاثير بيشتري خواهد گذاشت و از موسيقي شعر بيشتر احساس لذّت 
  خواهيم كرد.

  خواهد بود مغان خواهد بود                    سر ما خاك ره پير نشانتا ز ميخانه و مي نام و 
  )139(همان ص                                                                                            

  قافيه در شعر سپيد
ها و ابيات نگاه نمي كند بلكه ي ساده براي پايان بندي مصراعدر شعر سپيد، شاعر به قافيه به عنوان يك كلمه

اگر شاعر «كند كه در شعر تشخّص و امتيازي داشته باشد. زيرا: همواره مي كوشد قافيه را از كلماتي انتخاب 
ي خاصي تكيه كند اگر آن كلمه را در قافيه قرار دهد اين تشخّص و برجستگي در بخواهد در شعر روي كلمه

  )72: 1376(شفيعي كدكني،» حد اعالي خود خواهد بود.
ه بر معني از نظر صوتي نيز به اداي مفهوم كمك ي اوج و زيبايي شعر باشد. قافيه عالوقافيه مي تواند نقطه

  هاي بصري آن نيز بايد توجه داشت.كند و به جنبهمي
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قافيه، وزن را فزوني مي بخشد و انتظار و اشتياقي در شخص به «آندره مروا در اين خصوص مي گويد: 
به عكس از آن چه به دنبال آورد. نثر از آن جهت بهتر است كه بيشتر ما را غافلگير مي كند. شعر وجود مي

  »خواهد آمد خبر مي دهد. ذهن انسان مترصد قافيه است و چون به آن برخورد احساس لذّت مي كنيم.
افتد و از آن قرينه مطالبي را كه با آن هنگامي كه قافيه در شعر مي آيد خواننده يا شنونده به ياد قرينه مي

ي زيبايي ذاتي كلمات باعث مي شود كه ذهن خواننده، متوجهپيوستگي دارد تداعي مي كند و اين تداعي 
  شود.

ها و گاهي پيوند دادن بندها به يكديگر دارد كه ديگر از خصوصيات قافيه، تاثيري است كه در پيوستن مصراع
- ها را باعث ميباعث حفظ وحدت ساختمان شعر مي شود و در عين حال تمايز و دگرگوني استقالل مصراع

  گردد.
شاملو نيز در شعر سپيد خود با اين كه اوزان عروضي را در هر شكلي به كلّي مردود مي شمارد و آن را چيز 

  دهن پركني مي داند ولي از نقش قافيه غافل نيست و حتّي آن را مايه گرفته از سيرت شعر  مي داند.
ت شعر نيست بلكه از سيرت آن قافيه نيز به دلخواه يا به اجبار آورده نمي شود و جزء صور«در شعر سپيد 

»  مايه مي گيرد... اسباب بزك نيست از روي حساب در كار مي نشيند و الجرم زيباست چرا كه مفيد است.
  )64: 1375(دستغيب،

اي دارد و گاهي مانند شعر سنتّي كه از تكرار قافيه در توانمند سازي موسيقي شعر سپيد، نقش بسياز برجسته
  ي هر مصراع يا بيت تشكيل يافته است سود مي برد.ها در آخرين واژهت ماقبل آنحرف يا حروف  و حركا

  تكيده
  زبان در كام كشيده،

  از خود رميدگاني در خود خزيده
  به خود تپيده
  )557(مجموعه آثار شاملو ص              

  ركند.با هم مشت» يده«هاي قافيه هستند و در حروف واژه» تكيده، كشيده، خزيده و تپيده«
  گاهي قافيه فقط حرف يا حروف الحاقي  دارد كه آن هم مي تواند موسيقي شعر را بيشتر كند.

  اي،در گردش چار هجايي سال دريافته
  ايشهادت داده
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  كه راز خدا را

  ايدر قالب آدمي به چشم ديده
  )767(همان ص                                    

است و قافيه حرف يا حروف اصلي ندارد. البته درصد اين نوع قافيه در  الحاقي» ه اي«در اين شعر حروف 
  شعر سپيد، بسيار نيست.

ي قافيه) و همساني كلمات به وجود نمي آيد. قافيه هميشه با اتّكا به حرف روي(آخرين حرف اصلي واژه
ها نوعي تناسب و به آخر بعضي كلمات كه تناسبي با هم ندارند در آن» ي«مثالً شاملو با افزودن حرف

  در شعر:» لب، دست و...«است مانند: » ي«هماهنگي به وجود مي آورد كه در واقع ناشي از تكرار مصوت 
  لبي

  دستي و چشمي
  قلبي كه زيبايي را

  در اين گورستان خدايان
  به سان مذهبي
  تعليم مي كند
  )477(مجموعه آثار شاملو ص               

طبق قواعد شعر سنتّي نمي توانند با هم قافيه شوند ولي به خاطر » نامي«و  »خنداني«يا در شعر زير كه 
ها هم صوتي ايجاد شده و كار قافيه را براي ايجاد موسيقي انجام بين آن» ي«و يكساني مصوت » ا«مصوت 
  مي دهد.

  فغان
  كه در پس پاسخ و لبخند

  دل خنداني نيست
  بهاري ديگر آمده است

  آري
  ها كه گذشتزمستاناما براي آن 
  نامي نيست
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  نامي نيست
  )821(همان ص             

تكرار قافيه نزد علماي بالغت از معايب شعر محسوب مي شود و تنها تكرار آن را در مصراع چهارم غزل و 
يا قصيده آن هم به شرط اين كه به حسن كالم بيفزايد جايز مي دانند كه در اين صورت از صنايع بديعي نيز 

ها مي گويند و عموماً شاعران از آن پرهيز داشته و به ندرت در شعر آن» ردالقافيه«سوب مي شود و به آن مح
  به چشم مي خورد.

  مـا                 چيست ياران طريقت بعد از اين تدبير ماپير دوش از مسجد سـوي ميخانه آمـد 
  مـاپير ي خمار دارد روي سـوي خـانـه ما مريدان روي سوي قبله چون آريم چون                 

  )8(ديوان حافظ ص                                                                                             
ترين عوامل تاثير ي شعر سپيد هم مانند شعر سنتّي، خاصيت تكرار وجود دارد و چون تكرار از قويدر قافيه

ين وسيله براي القاي عقيده يا فكر، وقتي شاعر موضوعي را در شعر خود مطرح مي كند با هر است و بهتر
ي دو قسمت قبل را ي بعدي، مجموعهاي كه مي آورد قسمت قبل را در ذهن ما زنده مي كند و با قافيهقافيه

زيرا در اين نوع  ها در يك صورت مشترك تكرار شوند اين تاثير وجود داردو همين طور تا هر چه قافيه
اي به تكرار ندارد بلكه با آمدن كلمات مشابه، ذهن، خود، آن تكرار ذهن خواننده يا شنونده هيچ گونه توجه

ها در حقيقت نوعي تكرار است و در پذيرش مقصود چه را كه قبالً شنيده است تداعي مي كند و اين تداعي
قـافيه زنگ مطلب است هر جـا مطلب عـوض «ويـد: شاعر سخت موثّر و از اين رو است كـه نيما مي گـ

  )134: 1342(نيما يوشيج،» شد قـافيه نيز عـوض مي شـود.
ي مياني را ي مصراع مي آيد كه باعث ايجاد موسيقي مي شود. قافيهدر شعر سپيد گاهي قافيه در آغاز يا ميانه

  ايم و در شعر سپيد زير:بارها در شعر سنتّي شاهد بوده
  نه

  هاي خويش:از حسرتام بر نتراشيدها تو ر
  پارينه تر از سنگ

  ي تازه روي يك علفتردتر از ساقه
  از خشم خويشام بر نكشيدهتو را 

  )834(مجموعه آثار شاملو ص                                         
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  ي مياني هستند.قافيهبا هم » امبرنسخته«ي: ي شعر واژهو در ادامه» امام، برنكشيدهبرنتراشيده«

مي » ي آغازينقافيه«ها قرار مي گيرد كه به آن ي مياني، نوعي قافيه در آغاز مصراعگاهي عالوه بر قافيه
  گويند.
  ييچشمه
  و گلي كوچك ييپروانه

  از شادي
  سرشارش مي كند،
  و ياسي معصومانه

  از اندوهي
  گران بارش:
  )511(همان ص              
  ي مياني هستند.قافيه» گلي، شادي، ياسي و اندوهي«ي آغازين و قافيه» ييپروانه«و » ييچشمه«در اين شعر 
  فاصله و پي در پي مي آيند و طنين مصراع را باال مي برند.ها بيگاهي قافيه

  ! هنگام، به همگامهمواره، هميشه، 
  ! بهنجار، آوار

  )13(خطّ خون ص               
  پايان بندها( مصراع آخر بندها) مي آيد.گاهي قافيه در 

  مرا
  تو

  بي سببي
 . . . . .  

  خوشا نظر بازيي كه تو آغاز مي كني! 
 . . . . .  

  چه مومنانه نام مرا آواز مي كني!
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 . . . . .  
  چه باال
  چه بلند

  پرواز مي كني! 
  ) 722-3(مجموعه آثار شاملو ص                  

  اند.همراه شده» مي كني«ي پايان بندها هستند كه با رديف هقافي» آغاز، آواز و پرواز« 
ها متوالي رعايت شده و در ي پاياني در شعر سپيد فراوان است كه گاهي مرتّب و در برخي از مصراعاما قافيه

  بعضي به صورت پراكنده آمده است.
  من از باغ معنا مي آيم

  ،حياتكه در آن جا 
  ،كائنات

  ست.» گياهي«
  م:خود ديد

  مي روييدكبوتر 
  مي باليدچشمه 

  )137(خطّ خون ص                 
  رديف

هاي قافيه تكرار مي شود و اگر شعر هاي شعر عيناً بعد از واژهرديف يك يا چند واژه است كه در مصراع
  رديف داشته باشد عالوه بر قافيه، رعايت رديف نيز الزامي است.

قافيه است و به آن غنا و زيبايي مي بخشد. رديف در انواع شعر فارسي در موسيقي كناري شعر، رديف همراه 
  مي گويند.» مردف«وجود دارد و به شعري كه رديف داشته باشد 

هاي شعر فارسي و اختراع ايرانيان است و جزئي از ساختمان ظاهري و فرم شعر فارسي به رديف از ويزگي
  ، از نظر موسيقايي و زبان شناختي بوده است.ي ايرانيان به رديفشمار مي رود. علّت توجه
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شاعر براي تكميل موسيقي قافيه از رديف كمك مي گيرد تا حروف مشترك پايان قافيه را كه يكي دو حرف 
بيشتر نيست فزوني بخشد و موسيقي شعرش را كامل كند. اكثر غزليات خوب فارسي داراي رديف هستند و 

  تر است.موسيقايي غنيشعري كه رديف داشته باشد از نظر 
  چو شمعشب نشين كوي سربازان و رندانم                      چو شمعدر وفاي عشق تو مشهور خوبانم 

  )199(ديوان حافظ ص                                                                                             
مي كند و آزادي احساس و تخيل را از او مي گيرد اما مجال بيشتري از طرف ديگر، رديف، شاعر را محدود 

  به او مي دهد تا قافيه را با آن رديف در نظر بگيرد و مفاهيم زيبايي به وجود آورد.
ي داشتن رديف، آهنگي در ذهن خواننده ايجاد مي كند كه در شعر سنتّي، اولين مصراع يا بيت شعر به واسطه

  انتظار دارد همان آهنگ آغازين را بشنود و احساس كند و اگر چنين نشود لذّت نمي برد. خواننده پس از آن
ها ي مجازها و استعارههاي رديف، تاثيري است كه در ايجاد تعبيرات خاص زبان شعر و توسعهيكي از نقش

  در شعر خاقاني.» ي تسبيح ثريا شنيدنبانگ شش دانه« در شعر دارد مانند: 
  ي تسبيح ثريا شنوندي پير ششم چرخ كز او                بانگ شش دانهعهكوس چون صوم

  ) 101(ديوان خاقاني ص                                                                                
  ي موسيقايي و وزن دارد و هيچ نقشي در معني ندارد.البته گاهي رديف در شعر سنتّي جنبه

  يف در شعر سپيدرد
در شعر پيش از اسالم، گـاهي شعر، فاقد قـافيه و تنها داراي رديف است. در شعر سپيد نيز اين ويـژگي 

  شود.ديـده مي
  بد سال
  باد سال
  اشك سال
  شك سال
  هاي كمروزهاي دراز و استقامت سال
  كه غرور گدايي كرد سالي
  پست سال
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  درد سال
  عزا سال

  )209(مجموعه آثار شاملو ص          
  شعر داراي رديف آغازي است اما قافيه ندارد.

  گاهي رديف چنان بر شعر غلبه دارد كه جز يك كلمه، تمام مصراع رديف محسوب مي شود.
  تَرَك يافتم از آفتابتاريك  - 
  خود را. - 
  پيسوز انديشه را كه چه ت اوفتاد -
  كه برافراشتي؟ -
  تَرَك يافتم از آفتابتابان  -
 خود را.  -

  )915(همان ص            
رديف شعر سپيد، گاهي كوتاه و گاهي بلند است. رديف، گاهي يك هجا بيشتر نيست. مانند: رديف كوتاه و 

  كه در بيست و چهار مصراع پشت هم تكرار شده است.» در«آغازين 
  ي زمينزير تاق عرش، بر سفره در
  نور و در ظالم در
  هاي و هوي و شيون ديوانه وار باد رد
  هاي دارچوبه در

  )151(همان ص                   
  رديف آغازين بلند نيز در اين نوع شعر ديده مي شود.

  تواندكي بدي در نهاد 
  مناندكي بدي در نهاد 
  ما . . . ـاندكي بدي در نهاد 

  )533(همان ص                                  
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  مي تواند دو واژه يا بيشتر باشد. گاهي رديف

  را آواز دادخوش بيني برادرت تركان 
  تو را و مرا گردن زدند
  را آواز دادسفاهت من چنگيزيان 

  )883(همان ص                                        
  گاهي رديف يك يا چند جمله است.

  خسته
  شكسته و
  دل بسته
  من هستم
  من هستم
  من هستم
  )354(همان ص            

  گاهي رديف نيز همانند قافيه در آغاز مي آيد و در آخر مصراع، قافيه هم آورده مي شود.
  مي دهيخوني كه 
  مي گيريخوني كه 
  مي فشانيخوني كه 
  مي خوريخوني كه 

  )56(خطّ خون ص                             
  در وزن دوري، رديف در درون مصراع مي آيد.گاهي رديف در درون مصراع مي آيد همان گونه كه 

  غرور عشق خود را ديدمپـر آن گاه بانوي 
  نيلوفر،پـر ي در آستانه

  كه به آسمان باراني مي انديشيد
  )362(مجموعه آثار شاملو ص                                     
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  ي و از نوع اسم مي باشد.در شعر زير رديف آغاز» ديوارها«ي رديف ممكن است اسم باشد. واژه

  ي عايق، خوددار، اخم ناك! ديوارها
  ي سرحد با ما و سرنوشت! ديوارها

  اندوده با سياهي بسيار سرگذشت
  )160(همان ص                                        
  رديف ممكن است حرف باشد.

  مقدس خوردني: اي
  سمنوي بهاري راز! 

  آغاز!  اي
  ز!خشم تپنده در نا اي
  زخم عطرآگين، اي
  ي ساز! زخم مقدس، اي زخمه اي

  )12(خطّ خون ص                                          
  در اين شعر رديف آغازي و حرف ندا مي باشد.» اي«ي واژه

  رديف ممكن است فعل باشد.
  اي خوب! 

  اي زمرد رويان
  ره با صداي پاك تو،

  مي شودكوتاه 
  الفاظ،

  تو، در حسرت لبان
  مي شودچون آه 

  )50(همان ص                   
  گاهي رديف در آغاز و بدون قافيه مي آيد.
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  دشت دختران
  انتظار!  دختران
  اميد تنگ دختران

  در دشت بي كران،
  )116(مجموعه آثار شاملو ص                      

  رديف آغازي شعر است و شعر قافيه ندارد.» دختران«
  
  

  در شعر زير:» خود«از قافيه قرار مي گيرد. مانند  گاهي رديف قبل
  امكشتهگرچه انساني را در خود 
  امزادهگر چه انساني را در خود 

  )276(همان ص                                      
  گاهي رديف در اول و آخر مصراع هم زمان مي آيد.

  سرودي ديگرگونه آغاز كردمنسيم در گذرگاه 
  سرودي ديگرگونه آغاز كردماران بدر گذرگاه  

  سرودي ديگرگونه آغاز كردم.سايه در گذرگاه 
  )   438(همان ص                                                          

           در اين شعر هم در آغاز و هم در پايان مصراع، رديف آمده است.                                                                    
شود و يا به عبارت ديگر، رديف، بدون حضور قافيه، مستقالً  در شعر سپيد، گاهي رديف، جانشين قافيه مي«

ي شعر كهن، رديف هميشه با قافيه مي عمل مي كند؛ چيزي كه در شعر كهن امكان پذير نبود؛ زيرا در شيوه
  )102: 1380(فلكي،» آيد و مكمل قافيه است و به طور مستقل نمي تواند در شعر عرض اندام كند.

  مرا سرودي كردمن برگ 
  سرسبزتر ز بيشه

  را سرودي كردممن موج 
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  تر ز انسانپر نبض
  را سرودي كردممن عشق 
  تر ز مرگپر طبل

. . . . . . . . . . . . .  
  )439(مجموعه آثار شاملو ص                        
  بدون قافيه آورده شده است.» سرودي كردم«در اين شعر رديف 
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