
 
 
 
 
 
 

  وقتي موسيقي ديدني مي شود...
  آمنه تاك  

  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي 
  چكيده:

اهميت آن در القاي مفهوم و آشكار شناخت دريافت آهنگ كالم و   موسيقي شعر،شناخت  از مهمترين فوايد
همان چيزي كه خواننده  ست.اوآشنايي با موسيقي از جان بر آمده ي  وشاعر ساختن عواطف و احساسات 

  درك كرده و تحت تاثير آن قرار مي گيرد.
درك موسيقي متن شعر تنها از راه شنيدن اصوات همگون و هماهنگ و تكرار ريتم و آهنگ خاص امكان 

نيست ، گاهي موسيقي ايجاد شده در يك قطعه شعر برخاسته از عاليمي است كه مي بينيم.آن چه در پذير 
اولين نگاه با ديدن متن شعر به چشم مي خورد همانند كيفيت برش مصراع ،عاليم و نشانه ها، همنشيني يا در 

  هم ريختگي واژگان و تجسم تصوير مي تواند در ساخت موسيقي شعر دخيل باشد.
به تبيين نقش عاليم و شكل حروف در تاثير پذيري  متن شعر نواين مقاله با رويكرد ريخت شناسي  در

موسيقي متن پرداخته و به اين نتيجه رسيده ايم كه تجسم شعر در ذهن خواننده بر لحن خوانش او اثر مي 
  .گذارد

  : موسيقي،ريخت شناسي، شعر نو،متن، خواننده.كليد واژه

  
  مقدمه
پديده اي ذاتي و فطري در وجود آدمي است .بشر از دير باز به زمزمه و نجواي آهنگ ها ي  وسيقيم       

بدون تفكر و تĤمل در خلوت خود مي پرداخته است؛ نجواهايي كه ذاتي اند و از حاالت و غم و اندوه دروني 
  او حكايت دارد .
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وسيقي شعر يكي از عوامل تأثير گذار در همراهي كلمه و آهنگ موسيقي شعر را مي سازد . مي دانيم كه م
شعر است كه به خواننده در جهت درك بيشتر مفهوم كمك مي كند يا بر عكس او را از مفهوم اصلي دور مي 
گرداند.قالب هاي موسيقي انسان را نا خودآگاه به سوي شوق و طرب و يا اندوه و غم مي كشاند، آن گونه كه 

). در واقع آن چه انسان را  75ق. :  1391توانند اين كار را بكنند(عزّ الدين امين،الفاظ و تعابير به تنهايي نمي 
به سوي موسيقي مي كشاند،همان جذبه و كششي است كه او را به سوي سرودن شعر و لذّت بردن از آن 

  رهنمون مي سازد.از اين مطلب به رابطه ي شعر و موسيقي پي مي بريم.
مجموعه عواملي .« شعر، تشخّص و شعريت مي بخشد نظام موسيقايي زبان است به طور كلّي ،آن چه به     

كه زبان شعر را از زبان روزمره ، به اعتبار بخشيدن آهنگ و توازن،امتياز مي بخشد و در حقيقت از رهگذر 
اميدو شوند، مي توان گروه موسيقايي ننظام موسيقايي، سبب رستاخيز كلمه ها و تشخّص واژه ها در زبان مي

اين گروه موسيقيايي خود عوامل شناخته شده و قابل تحليل و تعليلي دارد از قبيل وزن، قافيه،رديف، جناس 
  ).15:1358شفيعي كدكني،»(و...

چه  خواندن يا –وزن و موسيقي در شعر  حاصل نظمي است كه مخاطب آن را هنگام ارتباط با متن       
لحن كالم ما از ديدن نشانه ها و عاليم و شكل بيروني مصراع ها  احساس مي كند.ريتم وآهنگي كه -شنيدن

با تمام اين و حتّي شكل نگارش كلمات به خود مي گيرد در حيطه ي موسيقي ديداري جاي مي گيرد.
علم موسيقي شعر نياز به تحول دارد؛ تحولّي كه برآورده كننده ي نياز شعر امروز و تفاصيل در دنياي امروز ،

شد. قالب ها و اوزان از پيش تعيين شده نمي توانند به طور كامل پاسخگوي احساس اكنون شعر شعر نو با
باشند. احساسي كه خواننده از خوانش يك شعر در زمان حال دريافت مي كند و سراينده  آن را خلق كرده 

كردي است. پس احساس وزن در شعر  به دو عامل متن و مخاطب وابسته است. دراين مقاله با روي
اختصاصي به موسيقي ديداري شعر نو برآنيم كه نقش عاليم فرامتني را در قالب ريخت شناسي متن شعر 

تجسم شعر در بررسي كرده و به ارتباط مستقيم  موسيقي و عاليم نگارشي و ديداري پرداخته؛ ثابت كنيم  
ن مقاله شاهد مثال ها از .قابل ذكر است جهت يك دست شدذهن خواننده بر لحن خوانش او اثر مي گذارد

  يك منبع (مجموعه شعر حسين منزوي)انتخاب شده است.
  موسيقي ديداري 
متن شعر از دو جزء يعني شكل ظاهري و مفهوم، تشكيل مي شود و مخاطب نيز از دو راه شنيدن يا   

آن چه تعلّق به هيأت لفظ دارد و «خواندن متن مي تواند با آن رابطه بر قرار كند.به قول خواجه نصيرطوسي:
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ت باشد...و فايده ي استعمال آن گراني و سبكي و بلندي و پستي و تيزي و نرمي آواز بود،كه مقتضي انفعاال

آن هيأت دو چيز بود: يكي آن كه تا متكلّم را بر حالي كه او خواهد تصور كنند از قوت يا ضعف و دوم آن 
). نمودار هاي زير بيانگر كيفيت 530: 2535(خواجه نصير، » كه در مستمع انفعالي كه او خواهد حادث شود

طب است.با نگاهي اجمالي به اين نمودارها به چگونگي ارتباط روند ارتباط متن با نحوه ي ارتباط مخا
  شنيداري و ديداري پي خواهيم برد. 

  

  
  
  

  
  

متن

لحن گوينده
خوانش

ارتباط  
شنيداري

متن

خوانندهتجسم

ارتباط  
ديداري
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البتّه نبايد فراموش كرد كه درك نظم شعر،  در ارتباط شنيداري بيشتر است ،چرا كه عوامل فرا زنجيره اي 
  ي، بيشتر كمك مي كند.كالم از جمله درنگ و آهنگ و تكيه به درك مفهوم شعر و احساس موسيق

 نمودار زير نشان دهنده ي رابطه ي مستقيم متن ، مؤلف و خواننده است. 
 

  
همان طور كه گفتيم يكي از راههاي ارتباط با متن ، ديدن و مطالعه ي يك متن است.درك موسيقي متن      

ير نيست؛ گاهي موسيقي تنها از راه شنيدن اصوات همگون و هماهنگ وتكرار ريتم و آهنگ خاص، امكان پذ
  ايجاد شده در يك قطعه شعر، بر خاسته از عاليمي است كه مي بينيم .

آن چه در اولين نگاه با ديدن متن شعر به چشم مي خورد، همانند كيفيت برش مصراع ،عاليم و نشانه ها ،  
ك مي كند.اين همنشيني يا در هم ريختگي واژگان و تجسم تصوير،به نوعي به ساخت موسيقي شعر كم

عوامل در لحن و خوانش واج ها تأثير گذاشته، گاهي آهنگ كالم را تحت الشعاع قرار مي دهد كه آن را 
شاعري همانند موسيقي هنري است شنيداري و مربوط به گوش، اما شكل «موسيقي ديداري مي ناميم.

تراشي است. يعني زيبايي هاي  نوشتاري شعر با چشم هم رابطه دارد واز اين نظر همانند نقّاشي و پيكر
).نظمي كه در نتيجه ي چينش واژگان ايجاد مي 140: 1385وحيديان كاميار،»(ديداري هم در آن نقشي دارد

شود نوعي تناسب و هماهنگي را ايجاد مي كند كه از نظر تجسم شكل بيروني با نظم مدور گونه ي دايره 
  .هاي عروضي و اوزان دوري بي شباهت نيست

  تدوير - 1

مؤلف

خواننده

متن
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تدوير در لغت گرد كردن باشد و در اصطالح آن است كه شاعر بيتي بگويد كه چون در دايره نويسند از هر «

  ).155: 1369واعظ كاشفي ، »(طرف توان خواند
  تكيه دادم به هوا         

  تا نيفتم به زمين 
  شهر را باران شست 

  )47ب: 1385(منزوي،                        
  
  )concrete verseكانكريت (شعر  -2

سروده شعر هايشان را در قالب تصاوير امروز ي انسان ماشيني شده و ت شعر است. بشر ابتداييتصوير، حيثي 
 مي بخشد؛ تزمزمه مي كند. عيني انسانعواطف، كلمات را در گوش  ي كه به وسيله، شعر به.  تصوير اند

معمول مانند جناس و تكرار و سجع و موازنه...اكتفا كرد رت هاي صوبراي ايجاد موسيقي نبايد تنها به امروزه 
  .دادگسترش  را ها ف در همين قراردادهاي كالسيك مي توان آنبلكه ضمن دخل و تصرّ،
تصوير در شعر كانكريت يا تجسمي ،  .شنيداري كردن تصاوير شعري است -يكي از اين راهها، ديداري  

در شعر تجسمي معموالً عالوه بر معنايي كه «. تصور مي شودكلمات نقش له به وسي ،انتزاع در ذهنعالوه بر 
از طريق زبان بر مي آيد رابطه ي عيني نيز كه رابطه اي طبيعي است، ميان صورت ديداري و معني وجود 

  ).145: 1385وحيديان كاميار،»(دارد
يقي خاص، وزن خاص، تشبيه و خوبي است كه شاعر با كلمات، موس ي شعر كانكريت از اين جهت نمونه 

گيري از كلمات اي را با بهره طرح ويژه، كردهي را بيان اغراق و استعاره خاص، ر ميمصو ت كند. و چشم عيني
  بيند.  آن طرح و تصوير را بر صفحه مي

كوتاه خواننده يا . شاعر با چند كالم برخوردار استزبان و فرم خوبي براي ايجاز و فشردگي اين نوع شعر از 
با  . اين تفكّر و به دنبال آن كشف مفهوم، ايجاد لذّت مي كند ؛ شاعررا به فكر وا مي داردبهتر بگوييم بيننده 

  گذارد. ترين بار معنايي را برذهن مخاطب مي ترين كلمه بيش كم
نا در كنار شكل شاعران اين سبك معتقدند كه مع شعر كانكريت به نوعي با شكل شعر هندسي مرتبط است .

تي واحد را ت دارد و شكلاهميكنددر ذهن مخاطب ايجاد   مي تواند كلي .  
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شعرنيمايي زير عالوه بر رعايت وزن،  نظم مدور گونه زندگي يا منحني حيات رادر ذهن خواننده ترسيم    
نفس شروع و با مرگ مي كند.شعر او دوره اي از زندگي را پيش چشم خواننده مجسم مي كند كه با اولين ت

  به پايان مي رسد.
  اولين تنفس 
  اولين گريستن  

  نقطه ي شروع دايره است
  نقطه هاي رنگ رنگ 
  چيده مي شود كنار هم                                               
  روي خط فرضي حيات 

  تا تو در ميان شكل ناقصش 
سايه ي خويش  

  را بيفكني
مرگ لحظه ي  

  گ خواه بزر
  يا ناخواه

  دايره 
  هميشه با تو 
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  بسته مي شود. 

  )60ب: 1385(منزوي،                  
تجسم شعر در ذهن خواننده و نظم منطقي آن باعث ايجاد التذاذ در خواننده مي شود.شاعر با استفاده از آواها 

مي توان شعر هايي «گويد: و رنگ ها ،تصويري جان دار را پيش چشم خواننده مجسم مي كند.رنه ولك مي
: 1374ولك، »(سرود كه كامالً داراي حال و هواي نقّاشي و يا موسيقي و يا در آن واحد هر دوي آن ها باشد

22 .(  
تصوير نيم دايره اي مجسم مي شود كه بر سطح زمين مي "خ "در شعر زير  با ديدن شكل نوشتاري واج 

ه را نقّاشي مي كند كه با كمك مفهوم ساير كلمات، باغبار مي چرخد. تكرار چهار بار چرخ، چهار نيم داير
آميزد و از خاك و خار كنده مي شود.تركيب واژه هاي متضّاد با پس زمينه اي  روشن ،همچون عشق ، اميد و 
هوا در مقابل واژه هايي با زمينه اي تيره، مثل شب و غبار و خاك باعث ايجاد  تصاويري پويا وروشن در 

اويري تيره و ايستا روشن مي شود.. موسيقي حاصل از تكرار واژه هاي چرخ،خواننده را نا خود مقابل تص
  آگاه  با خود همراه مي كند به گونه اي كه هنگام خوانش اين كلمات سر چرخيده و به باال گرايش مي يابد.

  آن گاه
  با گرد بادي از نام هايت

  مي چرخم                         
  و چرخ

  چرخ      
  چرخ زنان           

  با شوق و با غبار
  و با اميد و شب

  مي آميزم         
  و در هواي تو
  از خاك و خار

  كنده مي شوم...            
  )16آ: 1385(منزوي ،                               
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تجسم تصوير بيت زير تابلوي زيبايي را در پيش چشم به نمايش مي گذارد.شكل ظاهري شعر و قرارگرفتن  
  واژه ي آسمان در زير هم نظم صوري متن را حفظ كرده است:

  من هرگز  آسمان را  
  زيبا نديده بودم از اين سان 

  چشم تو آسمان را    
  قابي گرفته است      
  يا آن كه آسمان    
  آيينه دار چشم تو گشته است                          

  )55: 1387(منزوي،                                        
  نقش عاليم -3

نشانه ها و عاليم در شعر نو جايگاه ويژه اي دارند. شاعر به كمك اين عاليم از يك سو،ازمكانات فرا زنجيره 
اهيم خود بهره مي گيرد و از سوي ديگر به خواننده براي درك اي كالم براي غني سازي شعر و رسايي مف

موضوع و در نتيجه احساس لذّت مضاعف از شعر، كمك مي كند.برجسته نويسي، عالمت تعجب(!)، سه 
نقطه(...)،عالمت سؤال(؟)، عالمت سؤال و تعجب(؟!)، ستاره(*) باعث تغيير تلفّظ كلمه و در نتيجه لحن 

  كلمات مي شود.
ته نويسي يا ريزتر نوشتن متن نيز مي تواند به منظور القاي مفهوم به كار گرفته شود و منظور گوينده را برجس 

روشن تر بيان كند.اين گونه نوشته ها بيشتر در وبالگ هاي شخصي ديده مي شود شاعر يا نويسنده با استفاده 
واند به كمك تأكيد و تكيه، لحن از امكانات نگارشي مثل فونت رنگ ،ريزي و درشتي قلم سمبل ها مي ت

وآهنگ و موسيقي خاصي به شعر خود بدهد. در قطعه شعر زير،(بر گرفته از وبالگ شخصي نگارنده) واژه 
به سه شكل نوشته شده است. ابتدا به صورت متوسط و مفهوم آن يك انسان معمولي و مخلوطي  "انسان"ي 

در مصرع دوم ، به صورت برجسته تر انسان،در حالي كه از روح و جسم با خلقيات زميني و آسماني است
نوشته شده به معناي انساني با خلقيات آسماني است و به روح متعالي او نظر دارد .انسان در مصرع سوم ريز 

  :تر نوشته شده و ضعف و ناتواني انسان را نشان مي دهد
  انسانم

  انسان نه 
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                                         انسان  كه            

  از ان سان كه سرشتندم ! 
  گريزي مي زنم گاهي

  به سبزهاي خويش 
  به آبي ها        

  و گاهي گل                 
  )1378مگر از خاك نيستم من؟!(تاك،                         

شعر زير  شاعر مي  گاهي شاعر براي نشان دادن مفهوم ذهني خود از شكل نگارش كلمات بهره مي گيرد. در
مقصودي خاص داشته باشد، مثالً  "دريا"در واژه ي  "ي"تواند از كشيده نوشتن عمدي و بيش از اندازه ي 

امكان دارد هدف او از اين كار ،به نوعي منجر به امتداد مضاعف صدا شود كه مي تواند گستردگي دريا را القا 
. كوتاهي واژه به همراه مصوت كوتاه ،مي تواند حجم كم دقّت كنيد   "شط"كند.در مقابل به شكل نوشتاري 

  و محدود بودن رودي كوچك را در ذهن مجسم كند.
  در سينه ي تغزّلي من  

  اينك هزار چشمه غزل
  هر چشمه با هزار زمزمه ي راكد
  زنداني است                                      

  با من بگو چگونه
  شطّ غناي مضطربم را

  بور دهمسالم ع
  تا تو                

  از ازدحام اين همه شنزار و شوره زار
  اي دريـــــــــــــــــا!

  )14ب: 1387( منزوي،                              
 



 2741    ات فارسيو ادبي هاي زبانپنجمين همايش پژوهش هايمقاله

عاليم در شعر زير، به كمك نظم منطقي شعر مي آيد.سه نقطه در اول و آخر اين قطعه سير زندگي و جريان 
مي دهد . در شعر زير عالمت مربع شعر را به دو قطعه تقسيم كرده است در قطعه ي  ادامه ي حيات را نشان

اول شاعر در تخيل و صور خيال ذهن سير مي كند و در پايان بعد از عالمت مربع ناگهان شاعر از يك 
 توصيف به حقيقت باز گشته به كمك آرايه ي التفات ،سياق شعر را عوض مي كند.

      ...  
  رده اي كهبراي م

  پيش از آفتاب
  از خواب 

  بر مي خيزد
  تا از تشييع جنازه ي خود

  باز نماند....
               

  آه ! چه ايستگاه مه آلودي است
  برويم!                

  )55آ: 1385(منزوي ،                       
  
  فرا هنجاري نوشتاري - 4

ل ظاهري مصراع ها ،خالف روال معمول است بعضي از در نگاه اول به شعر زير متوجه مي شويم كه شك
  مصراع ها از اول سطر شروع نمي شوند و نظم خاصي ندارند.

  پرسه ها 
  وزن مخصوص خود را

  دارند                     
  شبگردي خود را

  با دمسردي و همدردي
  قافيه مي كند                         
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  اما

  تنها     
  اين هق هق هراسيده مي داند        

  كه شعر امشبم
  چه آرايشي                 

  به خود خواهد گرفت                      
  )71-72آ: 1385(منزوي،                                               

اطي و تفريطي فراواني در مورد شعر سپيد و موسيقي بيروني آن ،بحث هاي متفاوتي شده است و نظريات افر
من شعر بدون وزن را جز نثر زشتي نمي بينم كه بيهوده بريده «مي گويد: andre moroeaداده اند.آندره موروآ

عده اي ديگر از جمله شاملو نظر متفاوتي دارند: اوشعر سپيد  . )326: 1337آندره موروآ، »(بريده شده است
توان به وسيله ي نقّاشي آن را بيان كرد؛ گاهي رقص مي داند را گاهي همچون  نقّاشي مي داند، ولي نمي 

رقصي بدون حركت و گاه آن را  شعري مي داند كه به دنبال وزن و قافيه اي است و مي كوشدكه نظمي به 
  ).39: 1343خود بگيرد(

  
روضي يا در شعرغير ع«نبود وزن و آشنايي زدايي به نوعي در حيطه ي موسيقي ديداري شعر قرار مي گيرد. 

بي وزن و قافيه زبان بايد به گونه اي نظام يابد كه خأل وزن را پر كند.شعري كه مي خواهد متحول يا نو باشد 
  ).93: 1380فلكي، »(ناچار بايد از عادت ها بگريزد.آشنايي زدايي از وزن نيز يكي از كاركرد هاي آن است

جه خواننده است، در هم ريختگي وزن مانند نقّاشي از آن جا كه يكي از اهداف شعر ايجاد ارتباط و جلب تو
وقتي موسيقي داني يك موسيقي را طراحي مي كند، «هاي درهم و نامفهوم، مي تواند جالب توجه باشد.

ممكن است نوعي احساس هماهنگي يا تعادل مورد نظرش باشد، ولي درك مخاطب از آن بيشتر متوجه نظم 
شعر سپيد را وزن   A.T.Ridge). ا.ت.ريدج82: 1369پوپر، »(آن خواهد بودبرخاسته از در هم ريختگي كامل 

وزن شعر سپيد به واسطه ي تأثير عمل متقابل بين وزن هاي زباني و خطوط جدا :«دار مي داند و معتقد است 
  ).6: 1995(ريدج، » از هم كه روي صفحه نشان دار شده اند،مشخّص مي گردد
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را در زير مي آوريم كه علي رغم نظم شكني، خأل موسيقي بيروني خود را، به   نمونه هايي از شعر هاي سپيد
كمك موسيقي مياني، جبران كرده است.شاعر بااستفاده از كلمات متناسب مين،پا، رهزن، قدم در حفظ وحدت 

  معنايي به كمك وزن در هم ريخته ي شعر مي آيد و وحدت در عين كثرت، را ياد آور مي شود.
  

  ميدان هاي مين مي آيم و
  در زير پايم 

  باغ گل        
  مي شوند

  بگذار اين رهزنان        
  در من

  تنها تيغم را ببينند
  آن چه خونش مي پندارند

  چشمه هايي است         
  كه از جاي قدم هايم    

  با زمزمه هاي سرخ
  سر باز كرده اند              

  به شتاب مي آيم
  چرا كه عشق
  نداده استفرمان درنگم 

  مجال ايستادنم نيست
  بايد                     

  پيش از دميدن خورشيد 
  رسيده باشم                     

  و پيش از نيش زدن جوانه ها
  گل كرده باشم
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  بايد برسم                

  و به دست هايي كه براي چيدنم
  دراز شده اند                                   

  پاسخ دهم                                                
  )20-21آ: 1385(منزوي،                                                               

در موسيقي و آهنگ عالوه «در برخي از اشعار نيمايي عداد اركان عروضي در همه ي سطر ها يكسان است.   
قف ها نيز تأثير عمده اي دارد.... اين وقف ها ممكن است به اقتضاي حال ،مقاصد بر اصوات ،سكون ها و و

متفاوتي را در بر داشته باشد. از قبيل برجستگي خاص كلمه،دعوت به توجه و تأمل ،تقسيم منطقي بافت 
  ).104: 1363(يوسفي، » سخن،ايجاد انتظاري براي بقيه ي بيت يا نقل قول و امثال اين ها

عه شعر زير اغلب مصراع ها  با كلمات هماهنگ و متناسب آراسته شده اند .اگر چه تركيب كلمات در در قط
مي دانيم كه عناصر و مواد تشكيل دهنده ي يك صورت بيان يا يك «مصرع هاي طوالني دشوارتر است، 

آن دشوار واحد هنري هر چه بيشتر باشد كيفيت تأليف و تركيب آن عناصر مهم تر است و توفيق در 
).در شعر زير مصراع ها را آن جا كه الزم است در هم شكسته و گاهي  پيوسته  258: 1369اخوان ثالث،»(تر

  و سر هم شده است.
  بادي كه از شمال غربي مي آيد 

  بوي شانه هاي تو را دارد
  ديوار هاي سيماني را

  ويران مي كند                       
  آنگاه

  ايتبا گرد بادي از نام ه
  مي چرخم                          

  و چرخ
  وچرخ        

  چرخ زنان                
  با شوق و با غبار
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  و با اميد و شب
  مي آميزم              
  ودر هواي تو

  از خاك و خار
  كنده مي شوم                

  نامت 
  اين بار       

  آبي ترين و زالل ترين نام
  استدر بين نام هاي جهان 

  اين بار
  اي يار         

  نام تو آسمان است
  )16-17آ: 1385(منزوي،                          

  
  نتيجه گيري:

احساسي بيانگر احساسات و عواطف و افكار شاعراست  شعر با مطالعه در موسيقي شعر نو متوجه شديم كه
كه خواننده از خوانش يك شعر در زمان حال دريافت مي كند و سراينده  آن را خلق كرده است. پس 
احساس وزن در شعر  به دو عامل متن و مخاطب وابسته است.اگر چه وزن و موسيقي در شعر  حاصل 

د.ريتم وآهنگي احساس مي كن -چه  خواندن يا شنيدن–نظمي است كه مخاطب آن را هنگام ارتباط با متن 
كه لحن كالم ما از ديدن نشانه ها و عاليم و شكل بيروني مصراع ها و حتّي شكل نگارش كلمات به خود مي 

  گيرد غير قابل انكار است.
به اين ترتيب نتيجه گرفتيم كه نحوه ي بيان و لحن و خوانش خواننده را در درك مفهوم نمي توان نديده     

را به ميزان اهميت نگاه خواننده به شكل بيروني متن شعر و تاثير آن در موسيقي  گرفت همه آنچه گفته شد ما
شعر آگاه مي سازد ، آن چه خواننده در اولين چشم انداز به شكل بيروني شعر مي بيند مي تواند به طور 

  مستقيم بر نحوه ي گويش خواننده اثر بگذارد .
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و عنوان كلي موسيقي ديداري و شنيداري تقسيم بندي نمودار موسيقي شعر بر اساس ريخت شناسي تحت د
  شده است . در اين مقاله با محوريت  موسيقي ديداري فقط به بررسي چهار زير مجموعه  مرتبط پرداخته ايم.
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