
 
 
 
 
 
 

  موسيقي لبخند خدا
  بررسي انواع موسيقي، دراشعار قيصر امين پور

 دكتر مصطفي گرجي

  استاديار دانشگاه پيام نور 
 افسانه ميري

  كارشناس ارشد ادبيات فارسي 
  چكيده

از دير باز، آن چه زبان شعر را از زبان معمولي متمايز و بر جسته ترمي كند موسيقي و وزن شعر است. همين 
كه مردم عامي، هر گروه واژه را كه در كنار هم با رديف و قافيه و آهنگ گوش نواز مي آيد، شعر مي پندارند؛ 

جديد از كلمات روزمره، در به كار گيري نمايان گر اين است كه اولين تالش هاي انسان ها در استفاده ي 
كلمات در يك زنجيره ي جديد آوايي و موسيقايي جديد بوده است. وزن هر شعر با قرار گرفتن همخوان ها 
و واكه هاي تركيب شده ي جديد با نظامي خاص به وجود مي آيد. بنابراين وزن شعر ابتدايي ترين موسيقي 

دل نشين كردن گفتار، آن را مورد پذيرش قرار مي دهد. موسيقي رديف، بشري است كه با به هيجان آوردن و 
قافيه و همخوان هاي يكسان و تكرار واكه ها در طول زنجيره هاي گفتاري، موفقيت هاي بعدي و برتر انسان 

  ها در شناخت موسيقي شعر بوده است. 
اري و داخلي شعر، مانند شاعران قيصر امين پور با به كار گيري هم زمان موسيقي دروني و بيروني و كن

تواناي فارسي زبان، در برخي از اشعارش، از موسيقي تاثير گذار ديگري هم بهره برده است كه در اين 
ياد شده است. موسيقي مكث، همان درنگ هاي طبيعي بين مصرع هاست » مكث«مجموعه با عنوان موسيقي 

واز و دل نشين تر گرداند. هم چنين شاعر در موسيقي كه شاعر مي تواند با نظم خاصي وزن شعري را گوش ن
بررسي شده است. او » به گزيني كلمات«معنوي، نوعي صنعت منحصر به فردي به كار برده است كه با عنوان 



 2143    ات فارسيو ادبي هاي زبانپنجمين همايش پژوهش هايمقاله

به جاي استفاده از همه ي كلمات ممكن در زنجيره ي گفتاري، كلمه اي را انتخاب مي كند كه در كنار كلمه 
  جيره ي گفتاري برجسته شده، كلمه ي همراه خود را هم برجسته تر مي نمايد.اي ديگر در همين زن

  موسيقي، وزن، برجسته سازي، قاعده افزايي، موسيقي مكث، به گزينيكليد واژه ها: 
 

  مقدمه
شعر را گره خوردگي عاطفه و تخيل مي دانند كه در زباني آهنگين شكل  برخي از محققان حوزه نقد ادبي  

) عاطفه، تخيل، زبان، آهنگ و شكل، اجزاي تشكيل دهنده ي يك 86: 1380(شفيعي كدكني،گرفته است. 
شعر مي باشند. هر چند ما شعر را بيشتر در بسترعاطفي و تخيلي بودن آن مي شناسيم، شعر موزون، عاطفه و 

موسيقي و  كالم شاعر را برجسته و احساسات شنونده را تحريك مي كند. شعر زبان فارسي هميشه همراه با
وزن به ذهن ما تداعي مي شود. شفيعي كدكني، موسيقي شعر را به چهار دسته تقسيم كرده و شعري را 
برجسته مي داند كه بتواند همزمان همه اين چهار دسته موسيقي را در خود نهفته باشد. موسيقي بيروني شعر 

ذر هماهنگي دو كلمه يا دو حرف كه همان وزن عروضي است. موسيقي كناري كه  تناسبي است كه از رهگ
در آخر مصراع ها ديده مي شود. موسيقي داخلي كه مجموعه تناسب هايي است كه ميان صامت ها و مصوت 
هاي كلمات يك شعر ممكن است وجود داشته باشد. موسيقي معنوي كه آن چيزي است كه قدما طباق، تضاد 

) با توجه به اين بحث يكي ديگر از كساني 88 -96: 1380و مراعات النظير و... خوانده اند.(شفيعي كدكني،
كه به مساله زبان و عوامل برجسته سازي آن توجه فراواني نشان داد جي. ان. ليچ زبان شناس برجسته 
انگليسي است. وي عقيده داشت كه برجسته سازي به دو شكل امكان پذير است؛ نخست آن كه نسبت به 

راف صورت پذيرد و دوم اين كه قواعدي بر قواعد حاكم بر زبان خودكار قواعد حاكم بر زبان خودكار انح
» قاعده افزايي«و » هنجارگريزي«خود از طريق دو شيوه » برجسته سازي«افزوده شود. به اين ترتيب، عمل 

  )42-43: 1374تجلي خواهد يافت.(صفوي،
در واقع شعر منظوم، شعري است كه از طريق قاعده افزايي كه بر برونه زبان استوار است (موسيقي كلمات) و 
گريز از هنجار كه بر درونه زبان قرار مي گيرد (گروه هاي زباني)؛ بتواند برجسته سازي نمايد. البته، همان 

هيچ توفيقي در جا باز كردن در بين  طور كه شفيعي كدكني تاكيد مي كند؛ علت اين كه اين همه شعر نو،
را رعايت نمي كنند. وي آن چيزي كه باعث  )Aesthetic )مردم نمي يابند؛ اين است كه اصل جمال شناسيك 

خواننده عالوه بر احساس لذت «رعايت نكردن اين اصل مي شود، رعايت نكردن اصل رسانگي مي داند: 
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) هم با اشكال روبرو نشود، يعني در حدود منطق Communicationجمال شناسيك بايد از لحاظ رسانگي (

(شفيعي » احساس گوينده را تاحدي بتواند در يابد. -كه البته منطق آن از منطق عادي گفتار بيرون است -شعر
    ) 14: 1368كدكني،

آيد مورد  معيار مشخصي در تعيين زبان هنجار وجود ندارد و اين كه چه چيزي گريز از هنجار به نظر مي
اختالف زبان شناسان و نظريه پردازان مي باشد. همچنين مرز مشخصي بين نقش هاي مختلف زباني نيز 
وجود ندارد. بنابراين ياكوبسن براي شناخت نقش ادبي يك سخن، از محور هاي همنشيني و جانشيني زبان 

مترادف آن در محور جانشيني و  استفاده مي كند؛ زيرا چگونگي انتخاب يك واژه از ميان واژگان معادل و
چگونگي همنشيني واژه هاي انتخابي بر محور همنشيني، جمله اي با نقش ارتباطي را به جمله اي با نقش 

كه  . هنجارگريزيزيبايي آفريني بدل مي كند. او عقيده دارد برجسته سازي از دو طريق انجام مي شود: الف
قاعده بر آن انحراف پذيرد. (وابسته به  محتواي زبان است) ب. زبان نسبت به زبان خودكار و قواعد حاكم 

  )85-65: 1370: قواعدي بر قواعد حاكم بر زبان خودكار افزوده شود. (روبينز،افزايي
در بعضي از موارد آن طور كه بايد هنجارگريزي و يا قاعده افزايي بر روي زبان ها و ساخت هاي زباني و 

، مطابقت نمي كند. به طور مثال، هنجارگريزي نحوي، يا به گفته ساده تر بافت هاي نظم و نثر هر زبان
جابجايي نقش هاي مختلف دستوري در زنجيره گفتاري، در زبان ما و به خصوص در نظم و شعر منظوم 
زبان فارسي متداول بوده است و اين موضوع ديگر هنجارگريزي تلقي نمي شود، بلكه گاهي اوقات ساده و 

س سخن گفتن در وزن هاي عروضي دست و پاگير، نشان دادن توانايي شاعر در بيان سخنش مي روان و سلي
باشد. همان طور كه حافظ با جابه جايي كلمات ابيات پيچيده و بي مفهوم شاعران گذشته و چيدن آن كلمات 

همه مردم، در همه بر سبك و سياق قواعد دستور زبان فارسي، آن ابيات را از آن خود مي كند و او را از آن 
كرده است. ياكوبسن قاعده افزايي را چيزي فراتر از توازن » اقليم فارسي نشان«مكان ها و زمان هاي 

)Parallelism(   مي داند كه از طريق تكرار كلمات در سه سطح آوايي، واژگاني و نحوي، به دست مي آيد. با
وط به موسيقي و شگردهاي موسيقيايي شعر قيصر اين توجه در اين مقاله نويسنده سعي مي كند مباحث مرب

  را در حوزه ها و زمينه هاي بروز و ظهور آن بررسي و تحليل كند.
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  1ساختار نظم (قاعده افزايي) در اشعار امين پور
  . توازن آوايي 1

  الف) كمي: وزن
و هيچ كدام از  قيصر امين پور در همه اشعارش از وزن عروضي به عنوان موسيقي بيروني استفاده مي كند

اشعارش بدون وزن و يا همان توازن كمي نيست. او به تناسب حاالت و روحيات حاكم بر شعر، وزن خاصي 
را انتخاب مي كند كه در تلقين شادي و غم حاكم بر شعر، موثر است. شاعر از ديگر توازن ها هم در شعر 

حداقل از سه نوع توازن بهره برده است. براي تلقين حاالت شاعري استفاده مي كند كه در اكثر اشعارش 
، توازني را در ابياتي، مورد بررسي قرار مي دهد كه اين »از زبان شناسي به ادبيات«صفوي در فصل هفتم 

معموال درنگ به طور طبيعي «توازن از طريق مكث در بين اجزاي يك مصرع به وجود مي آيد. او عقيده دارد: 
ظم سنتي فارسي به كار مي رود. از آن جا كه هر مصراع يك نظم سنتي در حد فاصل ميان مصراع ها ي ن

فارسي به دليل وزن يكسان با مصراع هاي ديگر، از امتداد زماني مشابهي نسبت به مصراع هاي قبل و بعد 
خود برخورداراست، در هر فاصله زماني معين، درنگي اعمال مي شود كه خود به افزايش موسيقايي كمك 

ل اگر بتوان فاصله زماني ميان اين درنگ ها را كمتر كرد، بدون آن كه وزن مخدوش شود و تكرار مي كند. حا
  )198 -199: 1374(صفوي،» منظم زماني درنگ ها گسسته شود، نظم موسيقايي بيشتر خواهد شد.

كدكني) مي (بنابر تقسيم شفيعي » معنوي«، »داخلي«، »كناري«، »بيروني«داراي چهار نوع موسيقي» ضيافت«شعر
موسيقي «مي توان، موسيقي ديگري به نام  -با الهام از نظريه كورش صفوي -باشد و با توجه به تامل نويسنده

  نيز در اين شعر، قائل شد كه در طبقه بندي پيشين، به كار نرفته است.   »مكث
  بــــــــــمشدلي نيلوفري دارم، پري باليدني ا   بـــــــــشبي دارم چراغاني، شبي تابيدني امش

  بـــشبي پر تاب و تب دارم، تبي تابيدني امش   ن ترــــشبي ديگر، شبي شبتر، شبي از روز روش
  بـــــكه مي آيد به ديدارم، زني ناديدني امش   دارمــــــسراپا چشم دي، نه بيدارم، نه در خوابم

  بـبوييدني امششبي شبدر، شبي شب بو، شبي   ب ـــمشام شب پر از بوي خوش محبوبه هاي ش
  بـــمي آيد گردباد آسا، به خود پيچيدني امش  اد ـــزني با رقص آتشباد، از اين ويرانه خاك آب

  بـــميان خواب و بيداري، چو رويا ديدني امش  تر و رويي ز شبنم تر  ، شبزني با مويي از شب
  طي چيدني امشببساطي گل به گل رنگين، بسا  از ــــــبرايش سفره ي تنگ دلم را مي گشايم ب

  )116: 1385(امين پور، 
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ايجاد مي شود كه بر طبق وزن عروضي؛ » توازن كمي«اين موسيقي از طريق وزن و يا : موسيقي بيروني●

  )33: 1370هزج مثمن سالم) است. (شميسا،
  )_ _ _ U_ _ _ U _ _ _ U _ _ _ U (»2»مفاعيلن، مفاعيلن، مفاعيلن، مفاعيلن  
استفاده از كلمات قافيه: (تابيدني. باليدني. تابيدني. ناديدني. بوييدني. پيچيدني. ديدني و  : موسيقي كناري● 

  و تكرار اين كلمه و هم خانواده آن در طول شعر» امشب«استفاده از رديف :   چيدني)
  در بيت آخر» گ«و تكرار همخوان » اي«و » آ«واكه » ش«: تكرار همخوان موسيقي داخلي ●

  مو و رو  -شبدر و شبتر   -بيدار و ديدار  -ديدار.  جناس ناقص: تب و تاب _بيدنجناس تام: تا
  استفاده از قافيه مياني در بيت سوم

  شبدر، شب بو، محبوبه شب -مراعات النظير: سر، پا، چشم، دل -: به كار گيري الف موسيقي معنوي ●
  استخدام: چيدني (سفره و گل) صنعت -ويرانه و آباد  ج   -خواب و بيدار  -تضاد: شب و روز -ب
  چشم ,ديدار  -گشودن، باز  -پر، بال  -: چراغاني، تابيدني3كلمات» به گزيني« -د
 . سه بار8. 5. 3دوبار. 14. 12. 10. 9. 6. 4. 2. 1يك بار  13-11-7در مصرع هاي؛:  موسيقي مكث ●

  4ب) كيفي: توازن واجي
واج در تحليل ساخت آوايي يك زبان، در مرتبه نخست و هجاها مرتبه دوم و واژه ها در مرحله سوم قرار 
دارند. بنابراين بايد ابتدا به آن سلسله تكرار هاي آوايي در درون هجا توجه داشت. توازن واجي با امكانات 

ت كه البته توازن هاي واجي از هفت گانه نمودار(صنعت هاي بديع نظم) از ارزش موسيقايي برخوردار اس
نظر ارزش موسيقايي در يك سطح قرار نمي گيرند؛ زيرا اگر واكه هجا تكرار شود؛ ارزش موسيقايي برتري از 
تكرار همخواني دارد و تعداد بيشتر همخوان هاي تكرار شده در هجا، در موسيقايي تر شدن هجا موثرتر 

  است. 
  تكرار همخوان آغازين� 

  اما«...
  روزهاي ريخت و پاش لبخنددر 

  قصابكان پروار
  وكاسبان رسمي پروانه دار



 2147    ات فارسيو ادبي هاي زبانپنجمين همايش پژوهش هايمقاله

  لبخندهاي يخ زده ي خويش را
  بر پيشخان خود

  "پ  "تكرار   )26: 1372(امين پور،» به تماشا گذاشتند!
a  ŝe  lab  xandpDar  roz   hâ   ye  rix  to   

ar   vârpqas  sâ  ba   kâ   ne     
ar   vâ  ne  dârp ne  ras  mi  ye     va  ka  se   bâ 

lab  xand  ha ye  yax   za  de  ye  xiŝ   râ 
iŝ   xa  ne   xood …pbar     

  ) "آ  "(تكرار  تكرار واكه اي� 
  » اي خوش آن دستي كه رنگ آبرو از پينه دارد.   روي آنم نيست تا در آرزو دستي بر آرم«

  )134: 1364(امين پور، 
Ro ye  â  nam  nist  tâ  dar  â  re zoo  das  ti  ba  râ   ram 
¿y   xoo   ŝân   das   ti  ke   ran   e   â   be   roo   ¿z    pi   ne  dâ   rad  

  () "م "تكرار همخوان پاياني تكرار  �
: 1386(امين پور، » باريده مگر نم نم نام تو به شعرم                       باران ترنم شده ام در خودم امشب«

57(  
Bâ  ri  de  ma  ar  nam  na   me  nâ   me  to  be  ŝe  ram 
bâ   râ  ne  ta  ra   nom   ŝo  de  am  dar  xo  dam  em  ŝab 

  )"آ  "و  "ب  "(تكرار  تكرار واكه و همخوان �
   )61(همان:» شكسته بالي ها! به بال حادثه بالم اگر شكست، چه باك!              خوشا پريدن با اين«

Be  bâ  le  hâ  de  se  bâ  lam  ¿  gar  ŝe  kast  ĉe  bâk 
xo   ŝâ  pa  ri  dan  bâ   in  ŝe  cas te  bâ  li  hâ 

 
  ) "ن  "، "م  "، "ز  ". تكرار  2     "ن  "، "م  "، "هـ  ". تكرار: 1. تكرار همخواني كامل (�
: 1386امين پور،»(و زمين؟        زمان هماره همان و زمين هميشه همين؟ چرا هميشه همين است آسمان«

53(  
H a m â n        z a m â n                         
H a m i n        z a m i   

  )ر "، "آ  "(تكرار   تكرار واكه و همخوان پاياني�
  خر وار«



    پرنيان سخن     2148

  
  خروار

  خوانديم
 اسفاربار گران 

  بر پشت ما قطار قطار، آوار
  اما تمام عمر

  در انتظار دم عيسي وار
   ") 61: 1385امين پور،»(مانديم

Xar  var  xar  var  xân  dim 
Bâ  re  Je  râ  ne  as  fâr 
Dar  poŝ   te  mâ   qa  târ  qa  târ  â  vâr 
¿ mâ  ta  mâ   me  omr  
Dar  en  te  zâ   re   da  me  i   sâ   viâr  
Mân  dim . 

  )"بو  "(تكرار  تكرار كامل هجايي �
  !بوگل«

  باران
  سه هاي تو مي باردبوبا 
  ي خيس ياسبوبا 
  ، بوي بوته هاي شب بوبا 
  نه و بنفشه و مريمبوبا 
  )  30همان: »(به هاي شب. . . بومح
  
  .  توازن واژگاني2

تكرار واحد زباني بزرگتر از هجا ايجاد مي شود. بنا  منظور از توازن واژگاني، آن گونه توازني است كه از
براين همگوني و توازن بين دو يا چند واژه مي تواند به دو صورت ناقص و كامل صورت پذيرد. همگون 
ناقص، تشابه آوايي بخشي از دو يا چند واژه است و همگوني كامل، تشابه آوايي كامل بين دو يا چند عنصر 

 )209: 1374نصر دستوري واحد است. (صفوي،دستوري يا تكرار يك ع
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  همگوني ناقص(تكرار آوايي ناقص در سطح واژه)الف. 

صنعت هايي چون سجع متوازي، مطرف و متوازن و همچنين؛ جناس هاي چون جناس مضارع، ناقص، زايد 
اين عناصر زيبا (مطرف، وسط، مذيل)، اشتقاق و قلب انواع اين توازن، در زمره توازن واژگاني هستند. به جز 

شناختي، صنعت هاي ترصيع و موازنه كه همان سجع متوازي و متوازن است بر روي زنجيره گفتار به شكلي 
  متقارن در دو مصرع، تكرار مي شود. جناس كامل و جناس مركب نيز از همين مقوله توازن هستند. 

           قافيه.1
  )الف. سجع متوازي(
  عرفانيزسمت مشرق جغرافياي                                  پنهاني طلوع مي كند آن آفتاب «

  )89: 1372امين پور،.»(مهمانيدوباره پلك دلم مي پرد، نشانه ي چيست ؟          شنيده ام كه ميĤيد كسي به 
  هم قافيه شده اند. مي داني، پاياني، باراني، ويراني و طوفاني كلمات 
  )ب. سجع مطرف(
  )75: 1386امين پور، »(خودش نيست. نفس خودش نيست              كسي براي يك كس در اين زمانه هيچ«
        . جناس 2
  )الف. جناس زايد(

  تو را به رستخيز«... 
  مرا خراب كن!

  دلم درستكاريكه رستگاري و 
  )37: 1385امين پور، »(همين غم شبانه بسته است...  دستكاريبه 
  )ب.جناس ناقص(

، گاه با تكرار كامل واكه ها و اختالف در همخوان هاي يك بيت مواجه هستيم كه در چارچوب جناس ناقص
مي نامند ولي گاهي در يك بيت شعري،  فقط با تكرار همخوان » سجع متوازن«معموالً در بديع سنتي آن را 

  گفته مي شود. »  جناس اشتقاق«ها مواجه مي باشيم كه در اين صورت به آن 
I - :سجع متوازن  
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همان: »(كنيم رجوعبه اصل نسخه ي قاموس خود                             حضوربراي يافتن معني صريح «

108(  
II-جناس اشتقاق  

  وقتي كه يك تفاوت ساده«
  در حرف

  را كفتار
  كفتربه 

  )76: 1372(امين پور، » تبديل مي كند...
  قلب .3

  گناهبي  نگاهحرمت «... 
  و سكوت يك سالم

 ) 38: 1372(امين پور، » در ميان راه را نمي سرود...

  
  )تكرارآوايي كامل در سطح واژه(كاملهمگوني ب.

همگوني كامل خود به چند قسمت تقسيم مي شود، هم گوني كامل با يك صورت زباني و هم گوني كامل با 
  چند صورت زباني(تفاوت در رو ساخت و زير ساخت)

  صورت زباني). تكرار آوايي زبان (چند 1
  هم نويسه: جناس تام _هم آوا -الف 

  )22: 1363(امين پور،» جان مي گيرداين كرم كه از درخت             جان مي گيردبنگر كه خود از درخت «
  »جان ستاندن«دوم: »  توانمند شدن«جان گرفتن اول: 

  ب. هم آوا: جناس لفظ
  خارها«

  نيستند خوار
  شاخه هاي خشك
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  )73: 1372(امين پور،» نيستند...چوبه هاي دار 
  .تكرار آوايي زبان(يك صورت زباني)2

  الف.تكرار آغازين
I- در آغاز هر مصراع و يا بيت  

  سه شنبه ؛
  چرا تلخ و بي حوصله؟

  سه شنبه ؛
  چرا اين همه فاصله؟

  سه شنبه؛
  فرسخ به فرسخ! چه سنگين! چه سر سخت، 

  سه شنبه؛
  )74: 1385خداكوه را آفريد!(امين پور،

II- در آغاز مجموعه اي از مصراع ها و بيت ها  
  دوست داري «...

  بي محابا مهربان باشي
  تازه مي فهمي

  مهربان بودن چه آسان است
  با تمام چيزها ازسنگ تا انسان

  دوست داري
  راه رفتن زير باران را

  در خيابان هاي بي پايان تنهايي
  دست خالي باز گشتن

  )11: 1385مين پور،(ا» از صف طوالني نان را... 
  ب) تكرار پاياني

I -(رديف) :در پايان هر مصراع و يا بيت  
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  تو را دوست دارماز آغاز عالم                      تو را دوست دارممن از عهد آدم «
  )79: 1385(امين پور،.» تو را دوست دارمچه شبها من و آسمان تا دم صبح                      سروديم نم نم:  

II-در پايان مجموعه اي از مصراع ها و بيت ها  
  مگر تو اي همه هيچ!«... 

  مگر تو نقطه ي پايان
  !بگذاريبر اين هزار خط ناتمام 

  مگر تو اي دم آخر
  در اين ميانه، تو

  )79: 1385(امين پور،!» بگذاريسنگ تمام 
  پ) تكرار مياني:(تشابه االطراف)

  )59: 1386امين پور، »(كاش هاو  كاش هاو  كاش ها        هر چه كاشتم به باد رفت و ماند        «
  )56همان: »(خويشم پشيمانيز پشيمان و صد مرتبه توبه               هر بار  پشيمانيصد بار «

  ت) تكرار در آغاز و پايان: ردالصدر الي العجز
  رفتن«..

  هميشه رفتن
  حتي هميشه در نرسيدن

  )55همان: ! »(رفتن
  پايان و آغاز: رد العجزالي الصدرث) تكرار در 

  )55: 1385امين پور،»(، بگو عشق تو از جانمچه مي خواهد   چه مي خواهدنمي دانم، بگو عشق تو از جانم «
  5 )تكرارآوايي كامل در سطح گروه( كاملهمگوني 

جمله  منظور از گروه، آن واحد زباني است كه از يك واژه يا بيشتر ساخته شده است و نقشي واحد در
  داراست. گروه هاي فعلي، اسمي و قيدي در زبان فارسي، گروه هاي اصلي اند.

  خوب كه در راهيد! اي روزها ي«...
  اي جاده هاي گمشده در مه!
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  سخت ادامه! اي روزهاي
  از پشت لحظه ها به در آييد!

  اي روزآفتابي، 
  )14: 1372(امين پور، » اي مثل چشم هاي خدا آبي!...

  در خيال تو باشم بگذار
   . . .بگذار

 )32: 1372امين پور، »( بگذريم!...

  
  )تكرارآوايي كامل در سطح جمله(كاملهمگوني 

  توازن واژگاني مي تواند از تكرار واژه هاي درون يك جمله به صورت كامل يا ناقص ايجاد شود..     
  الف)كامل

  دوست دارم تو رااز آغاز عالم      تو را دوست دارممن از عهد آدم «
  ) 85:1379(امين پور،.» تو را دوست دارمسروديم نم نم:     چه شبها، من و آسمان تا دم صبح

  ب) ناقص
  پيشينيان با ما«

  در كار اين دنيا چه گفتند؟
  گفتند: بايد سوخت
  گفتند: بايد ساخت. 
  گفتيم: بايدسوخت، 

  اما نه با دنيا
  كه دنيارا!

  گفتيم: بايدساخت، 
  اما نه با دنيا
  )19: 1385(امين پور، كه دنيارا! 
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  ) توازن نحوي3

منظور از توازن نحوي، توازني است كه از تكرار ساخت هاي نحوي بر روي محور همنشيني و جانشيني 
نقشي به وجود مي آيد. توازن نحوي هيچ گاه متضمن تكرار آوايي نيست ولي اكثر شاعران در هنگام پديد 

آوايي نيز كمك مي گيرند. آرايش عناصر سازنده جمله در نظم، تا حد زيادي به آمدن توازن نحوي، از تكرار 
حفظ وزن وابسته است. حال اگر اين آرايش و ساخت تكرار شود؛ مي تواند نظم موسيقايي بيشتري را به 

  )227_229: 1374شنونده القا كند؛حتي اگر آرايش انتخاب شده، در زبان هنجار به كار نرفته باشد.(صفوي،
      همنشين سازي نقشي .1

  . لف و نشر منظمI    الف) تكرار منظم
  )38: 1386امين پور، »(اي فراتر از زمان، مرزهاي كشورم!             دور پادشاهي ام، اي فزونتر از زمان«

IIاعداد .  
  گپ زدن از هر دري، «...

  با هر در و ديوار
  احوالپرسيبعد هم 

  با دوچرخه
  گربهبا درخت و گاري و 

  )12: 1385(امين پور، ...» با همه، با هر كس و هر چيز
IIIتنسيق الصفات .  

  )44:  1386(امين پور، !» ساحل من، كشتي من! نوح من          لنگر گاه تسكين دلم              اي تو«
  ب) تكرار نامنظم
  لف و نشر نامرتب

  چرا زمين و زمان بي امان و بي مهرند؟«
  ) 88:  1385امين پور، »(؟زمينه ي كين، زمينو  رزمانه ي قه، زمان

      . جانشين سازي نقشي2
  الف ) تكرار منظم
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  قلب مرتب
  نمي دانم، بگو عشق تو از جانم چه مي خواهد«

  )101(همان: » بگو عشق تو از جانم؟ نمي دانم چه مي خواهد
  ب) تكرار نامنظم

    قلب مشوش
  ديوارهاي تو همه آيينه 

 )135: 1372(امين پور !» ديوارندآيينه هاي من همه 
 

  نتيجه سخن:
در بخش قاعده افزايي درساختار نظم، مي توان در قسمت كمي، بنا بر تقسيم بندي شفيعي كدكني، يك مورد 

نام گذاري شده است. شاعر در موسيقي معنوي، » موسيقي مكث«ديگر به انواع موسيقي هاي شعري افزود كه 
بررسي شده است. شاعر به » به گزيني كلمات«كار برده است كه با عنوان  نوعي صنعت منحصر به فردي به

جاي استفاده از همه كلمات ممكن در زنجيره گفتاري، كلمه اي را انتخاب مي كند كه در كنار كلمه ا ي ديگر 
در همين زنجيره گفتاري برجسته شده، كلمه همراه خود را هم برجسته تر مي نمايد. توازن واژگاني در 
ساختار نظم، به تكرار آوايي ناقص و كامل در سطح واژه تقسيم شده است. در اين پژوهش، با استفاده از 
تقسيم بندي ديگري، مجموعه اشعار قيصر امين پور بررسي و تحليل شد و مراتب موسيقيايي شعر او واكاوي 

سطح گروه و جمله هم به تقسيم و نقد شد. بر اين اساس  با توجه به اشغار قيصر دو قسمت تكرار آوايي در 
بندي فوق اضافه شد. در اشعار امين پور، انسجام در داخل و خارج متن، هنجار گريزي و قاعده افزايي در 
سه دفتر آخر شعري او به نحو هنري و مهندسي شده، به كار رفته است و شعر او را برجسته و زيبا ساخته 

 است.
 

  پي نوشت:
 كورش صفوي صورت گرفته است.» از ادبيات به زبان شناسي«رطبق كتاب تقسيم بندي توازن ها ب -1

  
  توازن آوايي .1
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  كمي: وزن1-1
  تكرار واكه اي�  تكرار همخوان آغازين�   يكيفي: توازن واج2-1

 تكرار همخواني كامل�  تكرار واكه و همخوان آغازين�   تكرار همخوان پاياني�

   
  كامل هجاييتكرار �  تكرار واكه و همخوان پاياني�
  . توازن واژگاني2
  الف) شمار هجاي متشابه: سجع متوازي  قافيه    . تكرار آوايي ناقص2-1

  شمارهجايي متفاوت: سجع مطرفب)   
  الف) زايد: مذيل  جناس 

  تكرارواكه اي: سجع متوازن - ب )  ناقص 
 . تكرار هم خوان: جناس اشتقاق-

قلب   
  . تكرار آوايي كامل( در سطح واژه ) 2-2
  الف) هم آوا: هم نويسه(جناس تام)  .  چند صورت زباني  2-2-1

  ب ) هم آوا: جناس لفظ
  آغازمصرع يا بيت - الف) تكرار آغازين    . يك صورت زباني2-2-2
  آغاز مجموعه مصراعها و ابيات -

  پايان هرمصرع و بيت)رديف( - ب ) تكرار پاياني                     
  پايان مجموعه مصراعها و ابيات -

  ت) تكرار در پايان و آغاز: ردالصدر    پ ) تكرار مياني: تشابه االطراف
  ث )تكرار در آغاز و پايان : ردالعجز

 5 تكرار آوايي كامل ( در سطح گروه ) 2-3

 ب ) ناقص    الف) كامل تكرار آوايي كامل( در سطح جمله)2-4

  وي . توازن نح3
  تنسيق الصفات-اعداد    -لف و نشر     -الف)تكرار منظم:       . هم نشين سازي نقشي:3-1
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  ب )تكرار نامنظم: لف و نشر مشوش          
  الف) تكرار منظم: قلب مرتب                 جانشين سازي نقشي:3-2

 ب) تكرار نا منظم: قلب مشوش                         

  
 )74: 1374آرام بخش يا عاشقانه است. (وحيديان كاميار،اين وزن مناسب مضامين  -2

  
اصطالحي است كه در اين مقاله بر اساس برتري كار شاعر افزوده شده است.شاعر در » به گزيني كلمات« -3

زنجيره ي گفتاري به جاي همه كلمات ممكن در زنجيره ي گفتاري، كلمه اي را جانشين ديگر كلمات مي 
 ديگر در زنجيره ي گفتاري برجسته شده، كلمه همراه خود را هم برجسته نمايد. كند كه در كنار كلمهي

  
  نشانه هاي آوايي اين قسمت بر اساس كتاب آواشناسي زبان فارسي يداهللا ثمره، مشخص شده است: – 4

b  p  t d
   g 

c
k  

q ¿s z ž ŝ  f v
   

x h č Ĵ r m n
   

l  y 

 ي ل ن  م ر ج چ ح خ و ف ش ژ ز سا ق ك گ د ت پ ب
 
» تحليل ساختاري منطق الطير«ادامه ي اين تقسيم بندي بر اساس تقسيم بندي اكبر اخالقي در كتاب:  -5

 )113انجام شده است(ص 
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