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چکیده
عنصر تکرار یکی از صنعتهای شعری است که همیشه در اشعار سنتی و معاصر مورد استفادهی شااعرا رارار فرهتاه اسات
کارکرد این عنصر در شاعرا کالسیک بیشتر جنبهی هنرنمایی را در بر میفرهت و انواعی از ردیف و راهیه را در بر میفرهات
ولی با به وجود آمد شعر نیمایی و شکسته شد چهارچوبهای فذشته ،این کارکرد نیز تغییار یاهات و باه یکای از عناصار
سبک ساز شاعرا تبدیل فشت هدف این مقاله ،بررسی نقش تکرار در به وجود آمد تواز و موسایقی در دو دهتار شاعری
محمد زهری؛ یعنی مشت در جیب و فالیه است علت انتخاب این دو دهتار آ اسات کاه شااعر در ایان دو دهتار بیشاتر از
دهترهای دیگری شعری خود به وز نیمایی نزدیک شده است شیوه های فونافو تکرار برای آهرید نظم و هموزنیهاا در
سروده های شاعر ،در سه فونهی آوایی و واژفانی و نحوی مورد بررسی ررار فرهته است و نشا داده که هماهنگیهای آوایی
و وزنی در این دو دهتر شعری ،بیشتر برخاسته از تکرار صامتها و مصوتهاا در جملاه اسات کاه ایان مجموعاه معناادار از
صوتهای آهنگین به همراه تنوع ترکیبهای زبانی و برخی از صنعتهای بدیعی ،در به وجود آورد غنای موسیقایی سروده-
های نیمایی محمد زهری ،نقش اساسی و انکارناپذیری ایفا میکند
واژگان کلیدی :محمد زهری ،شعر نیمایی ،عناصر موسیقایی ،تکرار

 .1مقدمه و طرح مسأله
محمد زهری شاعر نوپرداز ،پژوهشگر ،کتابدار و کتابشناس در مرداد  ،5031در روستای ساحلی عباس آباد از توابا
تنکابن به دنیا آمد؛ پدرش عبداهلل زهری از مشروطهطلبا مبارز منطقۀ شمال ایرا باود کاه در هات تهارا شاجاعت
زیادی به خرج داده بود زهری تحصیالت مقدماتی و متوسطه را در شیراز و مالیر به اتماا رسااند و سارانجا در
سو شهریور  1320همزما با ورود متّفقین به ایرا  ،به تهرا آمد؛ در سال  1332موهق به اخذ لیساان در رشاتۀ
زبا و ادبیات هارسی از دانشگاه تهرا شد و در سال  1344دورة دکتری خود را در هما دانشگاه به اتما رسااند؛
او در محضر استادا برجستهای چو ابراهیم پورداوود ،بدیعالزما هروزانفر ،لطفعلی صورتگر ،جالل الدین هماایی،
ذبی اهلل صفا و محمد معین کسب علم کرد زهری چند سالی را نیز در هرانسه و لند و دیگر کشورهای غربی سپری
کرد و پ از آ به ایرا بازفشت ،بعد از سال  57سکوت اختیار کرد و شعری منتشرنکرد تا اینکه سرانجا در سال
 5030از دنیا رهت
زهری اولین مجموعه شعر خود را در اسفند 1334با عنوا « جزیره» ،منتشر کارد؛ مجموعاه شاعرهای دیگار او
عبارتنداز :فالیه(  )5031شبنامه ( ... ،)5033وتتمه ( ،)5031مشت در جیب(  )5015و آخرین مجموعه شاعری وی
پیر ما ففت ( )5011است که در زما حیات او ،منتشر شد
زهری ،شاعر نوردمایی نیمایی است و با اشعار نمادین اجتماعی و روا که در سالهای میانی دهۀ سی و چهل سارود
به شهرت رسید ما در این مقاله به بررسی دو مجموعه شعری از زهری پرداختاهایام؛ یکای مجموعاه «فالیاه» ،کاه
دومین مجموعه شعر اوست اشعار این دهتر که شامل  44شعر است در هاصلۀ ساالهای  1334تاا  1345در تهارا
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سروده شده است؛ این دهتر شامل فالیههای شاعر است که با یأس و ناامیدی ،دلتنگی ،تنهاایی خاود را باه تصاویر
میکشد در این دهتر که با هاصلهی یازده سال از دهتر اول سروده شده شاعر از لحاا رالاب باه ناوعی ناوآوری رو
آورده و از رالب کهن چهارپاره جز در چند مورد استفاده نکرده و رالب اصلی اشعار این دهتار ،رالابهاای نیماایی
است دیگر مجموعه «مشت در جیب» ،که پنجمین مجموعه شعر اوست و در سال  1351منتشر شد تماا اشاعار
این مجموعه به جز دو شعر ،در غربت سروده شده اما حال و هوای همۀ آنها شرری و بیانگر غم غربت شاعر است
یکی از جنبههای بررسی سبک شناختی متو نظم هارسی ،بررسی و تحلیل موسیقی شعر و فونههای تکرار و تاواز
در آ هاست نا دیگر آرایهی تکرار «توزی » است در « دره نجفی» درباره آ آماده « ایان صانعت چناا اسات کاه
متکلم وض نماید حرهی از حروف تهجی را در هر کلمه ،یعنی ملتز شود که حرف معینی را در هر کلمه بیااورد» (
میرزا آرا سردار ،بی تا )503 :شمیسا در تعریف تکرار و نقش آ در زیباایی ساخن چناین آورده اسات« :تکارار در
زیبایی شناسی هنر از مسائل اساسی است کورسوی ستارهها و بال زد پرندفا به سبب تکرار و تنااوب اسات کاه
زیباست صداهای غیر موسیقایی و نامنظم را که در آ تناوب و تکرار نیست باعث شاکنجهی روح مایدانناد حاال
آنکه صدای رطرات بارا که متناوباً تکرار میشود آرا بخش است »(شمیسا)10 :5015 ،
از زما فذشته تاکنو نیز ،آرایههای ادبی مهمترین عنصرهای زیبایی شناسی آثار شعری را به خاود اختصااد داده-
اند این آرایهها که بیشتر در علم بدی رابل بررسی هستند به دو دستهی لفظی و معنوی تقسیم میشوند بدی لفظای،
بین کلمات و جمالت از نظر آوایی ،تناسبات و ارتباطات معنایی برررار میکند ،باید توجه داشت کاه «هار اثار ادبای
بیش از هر چیز ،رشته صوتهایی است که معنی از آنها زاده مایشاود»( ولاک و وار  )31 :5035 ،از هماین رو در
درجه اول توجه کرد به بدی لفظی میتواند توجیه کنندهی ارتباطات موسیقایی رشتههای کالمی و معنایی یاک اثار
باشد یعنی نشا میدهد آ رشتههای نامرئی که کلمات را به هم فره مایزناد و باهات ادبای را باه وجاود مایآورد
ماهیت آوایی و موسیقایی دارد (شمیسا)51 :5015 ،
در این شیوه ،جنبههای فونافو موسیقی شعر ،مانند موسیقی بیرونی یا تکرار واجها و هجاها و همااهنگی صاوتی
کلمات و موسیقی درونی یا راهیه و ردیف و انواع فونافو تکارار واژههاا دررالاب و موسایقی کنااری؛ یعنای وز
عروضی و صنای بدیعی هارسی بررسی میشود .پژوهندفا این مقاله ،کارکردهای متفاوت تکرار در موسایقی شاعر
محمد زهری که از اساسی ترین ویژفی تواز شعری اوست و به عنوا مکملی برای تکمیل وز به کار رهته را مورد
بررسی و مطالعه ررار دادهاند
 -1-1پیشینه پژوهش
در مورد اشعار و آثار محمد زهری ،تحقیق و پژوهش جامعی صورت نگرهته است جز چند مقاله با عناوا ویژفای-
های زبانی اشعار محمد زهری توسط هاطمه مدرسی و آسو رحیمی و مقالهای با عنوا نقد و بررسی درونمایاههاای
شعری محمد زهری به وسیلهی محمود عباسی و نیز اشارات فذرا درمورد زندفی وی و اظهار نظرهایی دربارة شعر
او؛ به عنوا مثال ،نظرفاههای برخی از شاعرا و نویسندفا معاصر در کتاب برفزیادة اشاعار زهاری کاه در ساال
1348منتشر شده ،عرضه شده است .اما در حوزه این پژوهش یعنی بررسی و نقش تکرارها برای موسایقایی کارد
دهترهای شعری محمد زهری تاکنو کاری انجا نگرهته است به همین خاطر ،پژوهندفا این مقاله ،برای رسید به
شناخت بهتری از شاعر و نشا داد تاثیرات این تکرارهای فونافو در زیبایی شناسی ساخن شااعر ،باه ایان کاار
پرداختهاند
 -2-1اهداف پژوهش
 رسید به شناخت بهتری از محمد زهری ،شاعری که کمتر به وی و اشعارش توجه شده است -نشا داد تأثیر تکرارهای فونافو  ،در زیبایی شناسی سخن زهری
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 -9-1روش پژوهش
روش پژوهش در این مقاله به صورت کتابخانهای بود در ابتدا دهترهای شعری محمد زهری به ویژه دهترهای شعری
فالیه و مشت در جیب که به شیوهی نیمایی نزدیکتر شده مورد مطالعه و بررسی ررار فرهته و سپ از ماواردی کاه
در حوزهی این پژوهش ررار فرهته هیش برداری و یادداشت برداری شده و در آخر این یادداشتهاا ماورد تجزیاه و
تحلیل ررار فرهته و در نهایت نتایج به دست آمده ارائه شده است
 -2هماهنگی و توازن آوایی
هماهنگی آوایی نتیجه تکرار آوایی است « تکرار آوایی میتواند یک واج ،چند واج درو یک هجا ،کل هجا و چناد
هجا را شامل شود» (صفوی )510 :5033 ،آواهای شعر عالوه بر نقشی که در موسیقایی شعر دارند ،فاه هماهنگ باا
بقیهی واحدها ،القا کنندهی معنی و بدو توجه به معنای آشکار واژهها ،تصویر ساز و بیانگر عواطف است در چنین
حالتی است که شاعر با انتخاب واژههایی ،که دارای حروهی خاد است ،تصاویر و معانی خااد را القاا مایکناد (
صهبا)33 :5013 ،
 -1-2تکرار واج
در شعر اهمیت جنبهی آوایی واژه همچو جنبهی معنایی آ بسیار است و از نظر شااعر یکایاک واجهاای هار واژه
دارای اهمیت است « بر مبنای نظریه هم حروهی ،توالی صامتها و مصوتها ایجااد کننادهی یاک الگاوی معناایی
خاد است ،الگویی که از معنای کلی تبعیت میکند» ( محمدی )55 :5013 ،موسیقی درونای شاعر محماد زهاری
برتعادل و تواز واجی که در میا اشعارش استوار است تکرار این صامتها و مصاوتهاای مشاتر ،،در زنجیارة
کال او عامل اصلی ایجاد موسیقی شده است
بخش اعظم اشعار وی از تکرار این صامتها در شعر به وجود آمد است ،در مجموعه فالیه و شعر خو سیاه ،شاعر
با تکرار حرف «سین » سیاهی و سکوت و خفقا را نشا میدهد:
از ب سیاه دید و از ب فریستم خونم سیاه شد()515
موری فرامو  ،زبا شناس هرانسوی ،معتقد است « :چنانچه صوتی یا احساس یاا اندیشاهای در تطاابق باشاد،
میتواند آنرا القا کند؛ مثال اصوات نر برای احساسات یا اندیشه های لطیف مناسب اند و اصوات بم برای بیا اهکاار
یا حسیات ثقیل ،جدی ،یا تأسف آور و حز آلود» ( رویمی)50 :5010 ،
تکرار واج «سین» در زیر ،نیز سنگینی را القا میکند:
بار سنگین رسالت را باد /بر سر شاخه نخواهد برد /از هراس بارا ()111
تکرار حرف « د » ،دوری را القا میکند :مرا نامردمیها دور میدارد ز هر دمساز()530
شاعر برای القای مفهو درید و ندوختن حرف «د و » را بسیار هنرمندانه به کار برده:
دل معصو من در چنگ فرگ تیز دندانی است /که میداند درید را ،نمیداند و لیکن دوختن را ()151
 -1-1-2تکرار صامتهای آغازین
یکی از ویژفی های بارز شعری محمد زهری که به بخش تواز واجی مربوط است تکرار صامتهاای آغاازین یاک
هجا در ترکیب های وصفی ،عطفی و اضاهی است که این نمونه تشخص سابکی خاصای باه شاعر شااعر داده اسات
مانند :ترکیب وصفی «نیزههای نقره»« ،پیک پیکا » ،و ترکیبهاای عطفای «دیرسات و دورسات»« ،پارده و پیماناه و
پیغا »:
زنبورها /در موسم تسلط بارا  /هرفز به باغهای شکوهه راهی نمیبرند /تا کی بارا  /با نیزههای نقره یورش میبرد به
باغ()31
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دیرست و دورست /آ روز و آ آغوش تلخ دشت /آ راه بی برفشت ()531
اوست در هر پرده و پیمانه و پیغا  /اوست در هر راز و هر آواز()513
پیک پیکا در پشت /فشتهی رنگ رهیقا است/با رسوال دروغین /وعدهی روضهی رضوا است()113
یا :ورتی تو نیستی  /انگار شهر همهمه خالی است /ره ،رهگاذار را /از وحشات سارایت طااعو  /از خاویش راناده
است()103
این تکرار واجی را در « رگ جنبا جا جاودانی» نیز میبینیم:
رها خواهد نمود آیا مرا در تنگهی دشمن  /کمین بگرهتهای تنها /که تا از خو سرخ آخرین اندیشهی با خلق باود ،
پا ،بود  ،زندفی کرد  /تهی سازد رگ جنبا جا جاودانی را()151
یا :که من اینک به بالش بر هراز بینیازی میکنم پرواز()531
آورد ترکیب «پای لخت تجربه» نیز به شعر زیبایی و آهنگ موسیقیایی داده است:
با پای لخت تجربه رهتیم در جستجوی فنج /از راه بی نشانهی ابریشم /تا بستر معطر مغارب آ روساپی فناد باز،
کرده -اما دریاهتیم در غرب هم خبری نیست()031
در شعر «زائرا شهید» از مجموعه فالیه که با لحنی راط با مسایل روز برخورد داشته ،نیز این طناین آهنگاین دیاده
میشود :چاوشا هشدار میدادند  /های راه کاروا کور اسات/تنگه در دسات کمانادارا ا کااهرکیشا مغارور اسات /
کاروا درماند  /اسبهای را  ،ر کردند /آرزوی تپهی فنبدنما بگسیخت ()131
در ترکیبات پیمانه پندار ،ابریشم اندوه و مرغک معصو نیز این طنین دیده میشود:
من با تو دیگر از سکوت خواب راحت ،رصه خواهم ففت /من باا سارود کامکاارا چناگ خاواهم زد /تاا بشاکنم
بدمستی پیمانهی پندار()531
دانههای خوشه شیرین تنهایی /بالها را باز کرده /خفته سنگین در غالف پیله ابریشم اندوه()511
آشیا جفت من /مرغک معصو باغستا سرسبز نهفت من /رنگ غربت خورده است انگار /شب همه شب ساکت و
بیدار /با نوازشهای دست ماهتاب غمگسار()153
در موارد زیر نیز این شواهد دیده میشود:
خانهی خاموشی(  ،)010سکه سایاه( ،)011ماهیاا مارده( ،)013دریا و درد ( ،)033ساپیدی ساتاره(  ،)033سایب
ساارخ( ،)351دود و دوا( ،)351کشااش و کوشااش( ،)331نیاازههااای نقااره(  ،)333نشااا ناشااناس( )311غااروب
غربات(،)335شایوهی شایفتگی( )331تیار تلگاراف( )331نهاال نااز ،)313(،ساد ساخت( ،)033پلاههاای چاوبی
پیچا ( ،)031بارانهای بنادرفاه( ،)511روز روشان روی( ،)513اهساانهی انباوه( ،)511ساینهی سانگین( ،)513شاب
شیرین()513کماندارا کاهرکیش( ،)531مرغک معصو ( ،)153عطشهای شگرف شهوت(،)151خراب خاواب()151
سقف سیاه عرش( ،)151هردای هرو بسته()113شاهراه شهر()111جا جا ( ،)113برج و بارو( )133شاخه شمشااد(
 ،)033شوره زار شرق( ،)033محب مثلث ()015
 -2-1-2تکرار صامتهای پایانی
فاه این ترکیبات وصفی ،اضاهی و عطفی در پایا و اول این ترکیبات شعری محمد زهری آمدهاند و بار موسایقی آ
اهزوده است؛ همچو ترکیب عطفی «سخت و تناور» یا ترکیبات «مار راه»« ،مهتاب با » و «تن نر » در پارههای زیر:
بر سرزمین کهنه ی بایر /دیدی به روزفار درازی  /دیوار چین /روییده است سخت و تناور چو کوهسار /بی دیادفاه،
روزنه ،دروازه
یا :بانگی ز دوردست کویری بلند شد /ای سایبا ابر  /این مار راه ،تشنهی بارا ندیدهایست /این خار بوتاه ،ریشاهی
خشکی کشیده ایست()531
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یا :سنگ صحرا ،تشنهی مهتاب با آسما است()513
سرسبز و سایه فستر و مغرور و استوار /انگشت برگها همه در فیسوا مااه /در آهتااب شساته تان نار شاخساار/
مرغا
بی بهار /بی النه و پناه()533
یا :با برفی از یاد – چو باد / -نجوای ما یک لحظه با برگ گیاهی است()111
فاه نیز این ترکیبات هم در آخر و هم اول بندهای شعری آمده است مانند «سر رحیم مهر» در زیر:
فر چه ابرا دودکش /دست را سیاه /چهره را سیاه کرده است /رلبها هنوز  /از تصدق سر رحیم مهر /پا ،و روشن و
سپید مانده است()013
یا « :پ پنجره حنجره»:
کوه با کوه سخن میفوید /من و تو اما /در پ پنجره حنجره ما  /تارآواها پژمردند ( )311
برای دید موارد بیشتر میتوا به موارد زیر رجوع کرد:
بیداد دیرین( ،)53حکم محتو (  ،)031پیااز زنباق( ،)013چشامه ساار روشان( ،)033نشاا ناشاناس( ،)311دسات
تنگ()153
 -2-2تکرار مصوت( واکه)
ویژفیهای مختلف آواها و جایگاه ادا و نحوهی تلفظ آ ها موجب میشود که هر واج انعکاس دهندة ح یا مفهو
خاصی باشد آواها به طور کلی به دو نوع مصوت (واکه) و صامت (همخوا ) تقسیم مایشاوند حالات انادا هاای
ففتار در هنگا ادای مصوتها با تلفظ صامتها هرق دارد و مصوتها آسا تر ادا میشوند نویسندفا بزرگ هنگاا
القای مقصود خود از این خصوصیات آوایی فاه به طور آفاهانه برای نشاا داد احسااس و اندیشاههاای خاویش
استفاده میکنند دکتر شمیسا این نوع تکرار وا،ها که در آ مصوتها تکرار میشوند ،هم صادایی خواناده اسات (
شمیسا )11 :5015 ،محمد زهری فاهی برای القای مفهو خود از تکرار مصوت بلند «ا» یا کوتااه « ا »-اساتفاده کارده
است
تکرار مصوت بلند «ا» اهراشتن و بلندی بنا را القا میکند:
شما تقدیر میفویید آ کور حکایت ساز دورا را /که بی ما میبرد باال بنای عمر انسا را ()113
تکرار این و اکهها با هم( «ا» و «  ) »-در اینجا طنین فوشنوازی به کال وی داده است:
غم نامهیا من از نشا عیش عاری بود /در بند بند ا نایا جانم زخما کاری بود()533
یا :آ تناور اژدهایا آدمیخوارا شتابنده /سخت دست آموز و بی آذار و مظلو است()030
تکرار نقش نمای اضاهه و به کارفیری موسیقیایی از تتاب اضاهات در سرودههای محمد زهری بسیار دیده میشود:
از کبوترهای پندِ دوستا  ،کاریز فوشم مانده خالی /سنگبارا ا مصیبت فر چاه فاردد بایش از ایانم ،راهِ خاود را بااز
خواهم رهت /فر دها ا بازا زخما دل شود هر د فشاده تر /نوشدارو از هر کسی هرفز نخواهم خواست ( )511
یا :من از زنگار هر آیینه بیزار  /که میپوشد جالیا روشنا تصویرا معصو ا حقیقت را ()151
فاهی به نظر می رسد ،اصرار در آورد این نقش نماهای اضاهه از زیبایی اشعار شاعر ،کاسته است :مانند نیاازا چشاما
بیدارا فلا شب بویا تنهایی در پارهی زیر:
شبی دار شبی دلگیر /نیازا چشما بیدارا فلا شب بویا تنهایی /که در آ سانگ مایفریاد باه یاک بنادیا باارا هاایا
بندرفاه ( )513
القای این فونه معنا و مفهو که در اثر تکرار واج ها و همنشینی آنها در ساختار موسیقی کال به و جود میآیاد باه «
صدا معنایی» مشهور است که عبارت است از « :خاود صاوت واج هاا و هجاهاا فویاای معنای یاا محتاوا باشاند » (
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حمیدیا  )530 :5015 ،در پارهی زیر شاعر از طریق مجموعه صوتی « آه» و « آء» در کلمات « آهساته ،آهای ،آییناه»
حالت اهسوس کشید و آه خورد خود را نمایا میکند:
آهسته  /آهی کشید آه /آیینه کور شد /من خویش را در آیینه فم کرد ()031
فاهی القای معنایی به صورتی بسیار زیبا در به کارفیری واجهای انسادادی یاا انقباضای دیاده مایشاود تکارار
حروف لبی مثل (ب پ ) که هنگا تلفظ آ فذرفاه صوت بسته و برای تلفظ آنها لبها بهه ههم مهیچسهبند و
عبور هوا یا صوت برای لحظه ای از زمان متوقف می شود و واج (ک ت د) که برای ادای این واکها ،گذرگاه
هوا یا صوت را برای لحظهای مسدود می سازد .در پاره زیر زهری به زیبایی با به کار بردن این صامتها ،تنگی
و در قفس بودن را القا کرده و در پاره آخر با آوردن مصوت( واکی است که با تولید صوت در حنجره و عبور
بالمانع از گذرگاه صوت پدید میآید) بعد از صامت ها( باز ،پَر و پَارواز) آرزوی خاود را در رهاایی و آزاد باود
آورده است:
کر ابریشم /ای کاش /دل من بود /که از این پیله تنگ /راه باز و پر پروازی مییاهت شبی()310
 -9-2تکرار هجایی
این تکرار که معموال از تکرار هم خوانی و وا ،به وجود میآید طنین خاصی به اشعار وی داده و بر موسیقی درونی
شعر زهری اهزوده است مانند تکرار هجای « ها» در زیر:
فوشم پر اهسانه تکرار ردیم است /رهر دفر از سبز پریها  /از زرد پریها /نقال ناویی خاواهم و نقلای نشانیده  /از
سرخ پریها( )311
تکرار هجای« ما » ،نیز در زیر بر موسیقی آ اهزوده است:
بی تبارا انبوهند /مگر از کومه برآید دودی /فیرد و آتش ژرهی فردد /ورنه چشمم نخورد آب ز من /کابماا سارد/
نانما فر  /مشتما در جیب است /حرهما اما از آتش و خو است مدا ()331
تکرای هجای «دَ » در واژههای «نکرد  ،آزرد  ،چید و بود »نیز ،بر جنبهی موسیقایی اهزوده است:
به فناهی که نکرد محکومم /نه سموری را آزرد نه فلی را چید  /مهربا بود حتی با خار /لیک محکاومم کاه در
این دامنهی ان نمانم دیگر ( )310
هماهنگیهای واژگانی
-9
تواز واژفانی از دیگر راههای موسیقایی کرد سخن است که از تکرار واحدهای زبانی بزرفتار از هجاا باه وجاود
میآید از نظر روا شناختی شناخت واژهای مورد استفادهی اهراد تا حدی است که بر اساس آ میتوا به برخی از
حاالت روحی و روانی نویسنده پی ببریم هروید معتقد است که « راز هر بیماری روانی را از کاربرد بیش از انادازهی
پارهای از واژها که حکایتگر وسوسهی اوست میتوا دریاهت»( غیاثی )03 :5011 ،این تواز واژفاانی را در اشاعار
زهری میتوا در صنعتهای راهیه ،ردیف ،تکرار ،تصدیر ،تشابه االطراف ،طرد و عک دیده میشود
 -1-9قافیه
راهیه ضروری ترین عن صر موسیقی کناری شعر است که در ایجاد موسیقی شعر و تکمیل وز و آهنگ نقش اساسای
دارد و « نوعی زمینه سازی برای القای موسیقی شعر در ذهن آدمی است» ( مالح )10 :5013 ،در شعر نو با تغییراتی
که نیمایوشیج در روالب عروض سنتی به وجود آورد ردیف و راهیهی سنتی جایگاه خود را از دست دادند شعر آزاد
نیمایی از تعدادی هجاهای نابرابر ترکیب شده که فاهی به صورت نامنظم نیز دارای راهیه است در شعر شاعرا پا
از نیما نیز دیده میشودکه نه تنها راهیه به طورنامرتب رعایت نشده بلکه غلبه با مصراعهای بی راهیه است » (حسانی،
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 .)10 :5035هنگامی که مفهومی از مفاهیم شعری در زمینهی ذهن هنرمند پیدا شد ،در آغاز به صورتی مبهم اسات و
هنگامی که میخواهد آنرا تغنی کند و بسراید بی هیچ فما از تداعی راهیهها به عنوا یک نیاروی ذهنای کاه بارای
تکمیل شعر است به خوبی میتوا سود جست این تداعی مفاهیم ذهنی از طریق راهیه میتواند بسیاری از جواناب
زندفی روحی هنرمند و اندیشه و تأمالت فذشتهی او را بار دیگر در نظرش مجسام کناد ( شافیعی کادکنی:5011 ،
« )33هر چه میزا کلمات مشتر ،راهیه بیشتر باشد احساس موسیقی بیشتر است و در نتیجه احساس لاذت بیشاتری
خواهیم داشت» (هما  )11 :یکی از جنبههای موسیقی آهرین در شعر زهری این جنبه اسات :دود بختاک هازار الی
کارخانهها /روز برف را سیاه /واژههای مستعار حرف را سیاه /ماهیا باور خلیج ژرف را سیاه /کرده است( )011
 -1-1-9قافیهی پایانی
هر چند رعایت کرد این راهیهها در شعر نیمایی اختیاری و متناسب با مقتضای سخن است ،اما در شعر زهاری ایان
رعایت کرد راهیه با تاکید بیشتری رعایت شده و شاعر برای ردرت بخشید به معانی شعری خود از آ بهاره بارده
و در اکثر پارههای سخن وی این راهیهها دیده میشود:
 -5من خو دلها خوردها بسیار /در کا اهعی ره برید از دها ماار /تاا وارهام از دوزخ مارد هریاب حیلاه
اندکار /خود را به غار زمهریر سرد تنهایی هکند  /اکنو در اینجا ،در دل تنهایی خود ،شهربند ()511
 -1یا :این د منم ،راحت نشین شهر /با بز سازا آشتی ،با ساوفوارا رهار ایناک میاا شاهر یاارانم /دور از
غریبیهای فمراه بیابانم()531
یا :اینجا همانجاست /آنجاکه بر دیوار آ آویخته تصویر /آیینهاش را روی پوشیده غبارا روزفارا پیر /در بسترش باویا
تن لولی وشا ا مست مانده در شبا ا تیره ،بی تدبیر ()515
فاه تکرارهایی که در راهیههای شعری زهری آمدهاند هنرمندانه برای القای معنای خاصی آورده شده اند مانناد تکارار
مجموعه صوتی « اه » که اه و حسرت کشید را القا میکند:
با من چه بود /ففتم و ففت آتش تباه /بگشای دست خویش /دست از سر شتاب فشود و لیک آه /آ ساکه طاالی
امیدی که داشتم /اینک سیاه بود چنا بخت من سیاه()013
 -2-1-9قافیه درونی
« هنگامی که بخواهیم از چشم انداز دریاهت موسیقی ،یعنی ادرا ،زیبایی شناسی و مهمتر در ،احساسای موسایقی،
نزدیکترین هنر به موسیقی را ببینیم به هنر شاعری بر میخوریم » ( احمادی )03 :5031 ،تکارار باه عناوا یکای از
عناصر برجسته در هنر شاعری ،میتواند از لحا ایجاد موسیقی به خصود موسیقی درونی حائز اهمیت باشد چارا
که « بخش رابل توجهی از ساخت موسیقیایی شعر ،مبتنی بر تکرارهای کالمی و تواز هاست این تکرارهاا متناوع و
دارای سطوح فونافونی است »( امامی)133 :5011 ،
 -0در شعر نیمایی زهری بیش از توجه به راهیههای پایانی ،راهیههای درونی رعایت شده:
 -3راهیههای درونی« ،بی سحر /بی خبر » در کنار راهیههای دیگر آمده است:
 -1هر چه دار میهروشم /روزهای بی سحر بی شا  /سالهای بی خبر بی نا  /میهروشم تا کاه بفروشای یاک
نگین از پهن دشت خا /،یک نف از سینه ی آرا  /یک نگاه دلنشین پا،
یا :آخر مرا شکست درنگ شب دراز /با چشم باز ،دست مرا بست روزفار /ماند در این کنار تا راه را ببیانم و یاارا
نیمه راه()515
یا :رعشه در چشمه نمیاهتاد /افر از هتنهی دستی ،سنگی در دل آرامش آشوب نمیانگیخت()033
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 -2-9ردیف
حق شناس درباره ردیف آورده « همگونی کاملی است که از تکرار یک عنصر دستوری یگانه ( واژه ،فاروه ،بناد یاا
جمله )با توالی یکسا با نقشهای صوت ،صرهی ،نحوی و معنایی یکسا در پایا مصاری یا ابیاات شاعر و بعاد از
واژهی راهیه میآید »( حق شناس )11 :5033 ،در اشعار محمد زهری از تکرار این ردیفها برای فوشانوازی ساخن
استفادهی هراوا  ،شده است:
من اینک با تو در راهم /صدای پایها با ضربهی دلهایما جور است /اجاق کهنهی ناسازفاریهایما کور است/چه
میداند کسی هردا چه خواهد شد()530
چشم به هم نمیرود امشب ز ترس دیو /در فوش من خموشی شب زنگ میزند /انگار پشت شیشه ،تگرفای سایاه
مست /بر آبگینهی دل من سنگ میزند( )515
هوای خانه سنگین است و اهسرده ست /فلی بی آب ،در فلدا روی میز پژمرده است /صدای بوسه یاا ماوج طناین
خندهای مرده ست ()530
عبث عبوس ماندهای و رنجهای /که شاخههای حرف بی جوانه است /زبا روزفار ما اشارت است /به کوله باار هار
کرشمهای /هزار نکته و سخن روانه است()111
فاهی در اشعار زهری در یک پاره چند راهیه و ردیف پایانی ،به زیبایی تکرار شده و بار موسایقی آ اهازوده اسات
مانند شکسته بستهای /خسته بستهای و آب میبرند /خواب میبرند:
تو راه آب را به کوزهی شکسته بستهای /نشستهای و این شکستگا تشنه ،آرزوی آب میبرند /تو راه اب را به چشام
خسته بستهای /نشستهای و خستگا بسته /آرزوی خواب میبرند ()035
یا :من با تو از شبهای سرد دشت میففتم /آنجا که بورا میزند ،بیخ فیاها را/من با تاو از رههاای بای برفشات
میففتم /آنجا که از ره میبرد غول بیابا را()533
 -9-9تکرار واژههای آغازین
تکرار در شعر محمد زهری برای جبرا آهنگ و کمبود راهیه و نیاز اهازود و القاای باار موسایقایی در ساط هاای
فونافو تکرار واژفانی ،تکرار فروه زبانی و تکرار در جمله فاهی دیده میشود در زیر انواع مختلف این تکراررهاا
آورده میشود:
در پارهی زیر عالوه بر راهیه و ردیفهایی که بر موسیقی سخن اهزوده این تکرار در واژهی «مرد» ،دیده میشود
مردی کهن با سایهای دیرین /نومیدواری دشنه در رلبش هرو برده ست /اینک به زیر سایهی دیوار غم ،مرده ست /از
رالب پوسیده ی ناساز او امروز /مردی دفر برخاسته از سنگ /با نا دیرین لیک در سرمنزلی دیگار /ماردی کاه بااور
میکند از چشم خود تنها  /مردی دفر با سایهای دیگر ،دلی دیگر()531
یا تکرار واژهی «هر»:
هر دریچهای که باز میشود /از شکاف آ  /دست استغاثهای دراز میشود /هر ترانهای که ساز مایشاود /نالاهی نیااز
میشود ()531
 -4-9تکرار واژههای پایانی
فاهی نیز این تکرار واژه در پایا آمده است ،مانند تکرار واژهی بارا :
صب بارا  /ظهر بارا  /عصر بارا  /شب  -همه شب -باز بارا  /دائماَ چترست و  /بارا است و باارانی /شاهر در
چنگال ابری با شتاب مرد پایین /یا نشسته در مه خاکستر مرطوب( )031
یا :دود بختک هزار الیهی کارخانهها /روز برف را سیاه /واژههای مستعار حرف را سیاه /ماهیا بااور خلایج ژرف را
سیاه کرده است()011
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 -5-9تکرار اسم صوت یا نام آوا
در مقابل واژهها و واجهایی که غالبا شاعر آ ها را از هم نشینی واژهها و واجهای دیگر میآهریند ،فروهی از واژها
خود ذاتا دارای القای معنایی هستند این فروه از واژفا که به نا آوا یاا اسام صاوت مشاهورند ،تقلیاد صاداهای
طبیعی هستند که بدو واسطه به مفهو مورد نظر فوینده داللت دارند محمد زهری از این نا آواها نیز بارای القاای
معنای خود ،استفاده کرده است واژههای «چکه چکه»« ،تک تک» نمونه ای از اسم صوتهایی هستند که زهاری باه
کار برده است:
 -1میتراود /چکه چکه /در بطو الله فوشم/های و هوی بچهها در کوچه و  /فنجشکها در شاخههاای کااج/
صدای کوبههای آشنا با در /و طنین تلخ سوز خوردهای از صفحهای کهنه()015
یا :صف منتظر سرخ دو اشاکوبه /معجاو جاوا و پیار و شارری و غربای /و تسابی دراز شصات داناه مایاهتاد/
تک/تک/تک/تک  /آمد خط بیست و هفت /کنده شد از جا صف()353
 -1-9طرد و عکس
در این نوع تکرار نظم و آرایش خاصی وجود دارد تکرار متناوب و معکوس کلمههاا و جماالت عاالوه بار ایجااد
موسیقی ،تصاویر و معانی جدیدی به شعر میدهد فاهی این واژهها به صورت تکرار منظم در آغاز یا پایا پارهها به
صورت طرد و عک  ،دیده میشود:
از رالب پوسیدهی ناساز او امروز /مردی دیگر برخاسته از سنگ  /مردی که باور میکند از چشم خود ،تنهاا /ماردی
که میخندد چو میفرید /میفرید چو میخندد /مردی دفر با سایهای دیگر دلی دیگر ()531
ناسزا را که سزاست؟ /دست میفوید سنگ /سنگ میفوید دست /و تو میدانی نا سزا را که سزاست()015
یا :با چنین درنگ بی شتاب ما /با چنا شتاب بی درنگ ما /ما کجا و شهر آشنا کجا()513
 -7-9تکرار در سطح جمله
« شاعر با تکرار واژه یا عبارت ،یا مصراع از پراکندفی و فسیختگی اهکاار جلاوفیری و شاعر را در سامت و ساوی
مورد نظر خود هدایت میکند شاعر به کمک تکرار ساختار کلی شعر را در جهت اندیشه ای کلای رارار مایدهاد و
اهکار و عواطف خود را با محوریت تکرار ساما میبخشد»( روحانی )513 :5033 ،یکی دیگر از نموناههاای تکارار
در شعر زهری ،تکرار در سط جمله است که با توجه به شرایط و محیط اجتماعی زما خود ،برای یکسو ساازی و
انسجا داد به اندیشهها و معانی شعری مورد نظر،از آ استفاده کرده است:
صدای تیر میآید /کبوترها همه از فوشهی میدا  ،به دورادور ر کردند /دوباره باز هم  /صدای تیر مایآیاد /صادای
تیر میآید /دفر خو است و دود است و  /صدای سرههای در فرگ و میش صب ( )313
یا :من دلم میسوزد از دلسوزی یارا  /من دلم میسوزد از انده فساریهای این و آ  /که درو خویش از تشاویش،
میجوشند بهر من /فر چه میدانم درست است آنچه میفویند لیکن /از کبوترهای پند دوستا  /کاریز فوشام ماناده
خالی()513
یا :اما تو اینجا در دل تنهایی خود شهربندی /آری من اینجا در دل تنهایی خود شهربند  /نه در سکوت خاویش مای-
فریم نه میخند  /از ک نمیفیر سراغی /جایی نمیجویم هراغی /اندیشها آزردهی هیچ آرزو نیست()513
تکرا به صورت پیاپی ،از این تکرار در سرودههای نیمایی به خصود اشعاری که انعکاسی از اوضااع جامعاه اسات
بسیار دیده میشود ،در شعر محمد زهری ،این تکرار پیاپی بسیار دیده میشود:
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ما خودشناس و خود پرستیم /خود را میا هر نبود و بود میجوییم /از خویش میفوییم و هم ب خویش میفوییم/
اینها هریب است و هریب است و هریب است /دردا که نا این تهی را زندفانی میفذاریم
یا :باز هم ففتی ای مسی  ،ای مسی  ،ای مسی  /روی تپه صلیب میکارند /منتظر باش هصل بورا را ( )550
یا :رفسی در رفسی در رفسی است /تا تو از کاسهی هرسوده ترین باورها /چینه میچینی  /و پری زرد پر خاود را /در
آیینه میبینی  /و به عشقش میخوانی ()011
یا :اینچنین کز صب  ،ترش و تلخ روی آسما است /روز روز فریهی یکریز بارا است /رطرهای باریاد روی ساایبا
سرد مژفانم /آه ،بارا نیست ،بارا نیست ،میدانم /ابر چشم خستهی من باز فریانست /باز فریانم()531
توازن نحوی
-4
تواز نحوی از فونههای ایجاد موسیقی است که از تکرار الگوها و ساختهای نحوی به وجود میآیاد از آنجاا کاه
آورد همهی شواهدها و تواز های نحوی؛ همچو تشابه االطراف ،لف و نشر ،سیاره االعاداد و باه دراز آهنگای
سخن می انجامد و از فنجایش این مقاله بیرو است ،برای پرهیز از دراز دامنی سخن به ذکر دو نمونه از این تاواز -
های نحوی در اشعار زهری ،بسنده کردیم
 -1-4تنسیق الصفات
هماهنگیهای نحوی و تواز آنها ،در اشعار زهری ،فاه با همنشین شد عناصر هم نقش در جمله به وجود مایآیاد
و در صنعتهای همچو تنسیق الصفات ،دیده میشود تنسیق الصفات در اصطالح آ اسات کاه باا نظمای خااد
برای موصوف واحد صفات متعددی آورده میشود و هدف آ زینت بخشید به کال و نیاز ایجااد تناوع در آ در
عین تاکید در سخنی است که شاعر به مخاطب عرضه میکند:
رهتم تو را ببینم /در چشمه سار روشن آیینه /اما خود را دید  /مردی شکسته ،خسته ،دلبسته ()031
آسما  ،تاریک و چر ،آلود و بی مهتاب /دشتها بی سبزه و بی آب /ابر بی بارا و باد بی اما در تاب /تا بر آرد از
زبا سنگ در صحرا نشسته ،نالهی زار مرا دریاب()513
ابر عبوس و تلخ و سیه ،با شتاب خویش /خاموش بود و از سر صحرا فذشت زود /اما هنوز در طبق فوش آساما /
بانگی بلند بود /:ای سایبا ابر /ترفونه ساز فونه ما را به آب خویش()531
خانهها با پلههای چوبی پیچا  /سرد ،دلمرده ،نمور و تار()033
 -2-4موازنه
فاهی زهری با تکرار ساختهای نحوی همانند ،در مصراعهای شعراز طریق موازنه ،همگونی و تواز نحاوی ایجااد
میکند موازنه « آ است که در ررینههای نظم یا نثر از اول تا آخر کلماتی بیاورند که هر کادا باا رریناهی خاود در
وز یکی و در حرف روی مختلف باشند» (همایی )33 :5010 ،افر در حرف روی نیز مشتر ،باشند ،ترصی خوانده
میشوند
با یک شکوهه ،باغ ،بهارا نمیشود /با یک ستاره ،شهر چراغا نمیشود()150
در پارههای زیر ،نیز این صنعت به کار رهته است:
فر چراغ خانه روشن ماند /ک نمیفوید که خاموش /فر عذابی در دل من ماند /ک نمیفوید هراموش()153
یا :زما  ،چو رودباری در دل مرداب ،بی رهتار /و من چو فربادی بر جبین دشت بی آرا ()511
یا :نمیدانم که بیگانهست با من /و یا دلدار جانانهست با من()511
یا :این شب مهتابی اهسانه از اوست /این شراب کهنهی خمخانه از اوست( )513
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نتیجه گیری
با بررسی نقش تکرار در دو دهتر نیمایی شعر زهری؛ یعنی دو دهتر فالیه و مشت در جیب ،به این نتیجه رسیدیم که
تکرار یکی از مختصات سبکی و پر بسامد شعری وی است که به شکلهای متنوع و فونافونی ،تما عوامل شاعری؛
از جمله صامتها و مصوتها ،الحا  ،آرایهها و تصاویر خیالی شعر را تحت تأثیر ررار داده و باعث برجساته ساازی
کال و تقویت موسیقی درونی و کناری شعر وی فشته و همچنین در وسعت بخشاید باه صانای شاعری شااعر و
تازفی زبا و معانی شعر ،وی نقش مهمی ایفا کرده است
این بررسی نشا داده ،که غنای موسیقایی سرودههای وی ،برخاسته از تکارار و تاواز  ،در ساط هاای آوایای و
واژفانی و نحوی است:
 در سط آوایی ،تکرار صامتها و مصوتها و هماهنگی واجی در اول و پایا هجاها ،در زنجیرهی سخن ویباعث موسیقی درونی شعر ،فردیده و ذهن مخاطب را در کشف این زیباییهای هنری ،همراه ،کرده است
 در سط واژفانی ،کاربرد و استفادهی زیاد از راهیه و ردیف ،تکرار واژهای آغازین و پایانی ،تکرار اسام صاوت ونا آواها بر موسیقی کناری و درونی وی تأثیر فذاشته است تکرار در سط جمله در شعر زهری بارای بیاا
پی برد به اوضاع و شرایط اجتماعی حاکم بر جامعه و بیا هکر و روح شاعر ،هراوا استفاده شده است
 تکرار متناوب و معکوس کلمهها و جمالت به صورت طرد و عک  ،عالوه بر ایجاد موسایقی ،تصااویر و معاانیجدیدی به شعر زهری داده است
 در سط نحوی نیز تکرار ساختهای نحوی ،که با همنشین شد عناصر هم نقش در جمله به وجود میآید و درصنعتهای همچو تنسیق الصفات و موازنه آمده ،عالوه بر القای در ،زیباایی شناساانه از لحاا صاوری و
ساختاری ،مفاهیم درونی و ذهنی شاعر را نیز نشا داده است
منابع
احمدی ،بابک ،ساختار و تأویل متن،چاپ چهار  ،تهرا  :مرکز5031،
امامی ،نصراهلل ،مبانی و روشهای نقد ادبی ،چاپ سو  ،تهرا  :جامی5011 ،
حسنی ،حمید ،موسیقی شعر نیما ،تهرا  :زما 5035 ،
حق شناس ،علی محمد ،مقاالت ادبی و زبان شناختی ،تهرا  :نیلوهر5033 ،
حمیدیا  ،سعید ،داستان دگردیسی( روند دفرفونیهای شعر نیمایوشیج) ،تهرا :نیلوهر5015 ،
روحانی ،مسعود ،بررسی کارکردههای تکرار در شعر معاصر ( با تکیه بر شعر سپهری ،شاملو و هروغ) ،بوستا ادب دانشاگاه
شیراز ،تابستا  ،سال سو  ،شماره دو  ،5033 ،صص 511 -531
زهری ،محمد ،برای هر ستاره (مجموعه کامل اشعار) ،تهرا  :توس5015 ،
شفیعی کدکنی ،محمد رضا ،موسیقی شعر ،چاپ دهم ،تهرا  :آفه5011 ،
شمیسا ،سیروس ،نگاهی تازه به بدیع ،چاپ چهاردهم تهرا  :هردوس5015 ،
صفوی ،کورش ،از زبان شناسی به ادبیات ،ج  5چاپ سو  ،تهرا  :مهر5033 ،
صهبا ،هروغ« ،مبانی زیبایی شناسی شعر» ،مجله علو انسانی و اجتماعی دانشگاه شیراز ،دوره  ،13شماره ،5013 ،0صص 533 -33
غیاثی ،محمد تقی ،در آمدی بر سبک شناسی ساختاری ،تهرا  :اندیشه5011 ،
رویمی ،مهوش ،آوا و القا (رهیاهتی به شعر اخوا ثالث) ،تهرا  :هرم 5010 ،
محمدی ،محمد حسین « ،دایره ی هم حروفی» ،هصل نامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر هارسی ،سال سو  ،ش  ،3،5013د  3تاا
11

مالح ،حسینعلی ،پیوند موسیقی و شعر ،تهرا  :هضا5011 ،

 / 12نهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی  -بیرجند اسفند 1931

میرزا آرا سردار ،نجفعلی ،دره نجفی به کوشش حسین آهی ،تهرا  :هروغی ،بی تا
ولک ،رنه و وار  ،آستن ،نظریه تاریخ ادبیات ،ترجمه ضیاء موحد و پرویز مهاجر ،تهرا  :علمی هرهنگی5035 ،
همایی ،جالل الدین ،فنون بالغت و صناعات ادبی ،چاپ دو  ،تهرا  :طوس5010 ،

