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 چكيده

اسـت كـه در نقـد     ِقاعـده افزايـي   اصـلي  هـاي  ازويژگـي  يكي  آوايي،توازن   
تكـرار  «ايـن مقولـه از طريـق        . رار مي گيـرد   مورد توجه ق  ) صورت گرايي (فرماليستي

ايـن  . كه عامل اصلي خلق انواع توازن است، در زبان شـعري روي مـي دهـد             » كالم
توالي تكرار هجاهاي كوتاه    (در دو زمينة وزنِ عروضي    ) شعر(شگرد هنري، در اثر ادبي    

ايـن  . پديـدار مـي گـردد     ) تكرار صامت هـا و مـصوت هـا        (و هماهنگي آوايي  ) و بلند 
 بـه صـورت   ،قيِ افزون بر زبانِ شعر كه براي تأكيد و القاي عواطـف و احـساسات     موسي

تكرارِ آواها و واژه ها با آگاهي و ناآگاهي شاعر آفريده مي شود، زبان شـعر را نـسبت                
را عامل شكل گيـري آثـار        فرماليست ها آن   ،از اين رو  . به زبان معيار، برجسته مي كند     

» منوچهر آتـشي « اشعار  تا  اين مقاله كوشش شده است     در.  شعر مي دانند   و بويژه ادبي  
 در دو زمينة اوزان     ،هاي آشنايي زدايي است    از طريق توازن آوايي كه يكي از روش       

هـا  )صـامت (ها و همخوان  )مصوت(عروضيِ سنتي و نيمايي و هماهنگي آواييِ هم صدا        
شعار منـوچهر  له استوار است كه آيا ائفرضية پژوهش براين مس   . مورد بررسي قرار گيرد   

 شـده    از زيبايي شناسي هنرمندانه برخوردار       ، با توجه به توازن آوايي مورد نظر       ،آتشي
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و مخاطب با آگاهي از اين نوع شگرد هاي هنـريِ شـاعر بـه اليـه هـاي ديگـرِ زبـان                       
  شاعرانه، مانند ارتباط تكرار حروف و اصوات با عواطف و احساسات، پي مي برد؟ 

  .يسم، قاعده افزايي، توازن آوايي، منوچهرآتشيفرمال: واژگان كليدي

   مقدمه-1
 (»قاعـده افزايـي  «دهـد،   اثـر ادبـي روي مـي    و كه در زبـان شـعر   سازي برجسته هاي نشانه    از

Synergistic regulation(از قواعـد   انحـراف  بـرخالف هنجـارگريزي،   افزايي قاعده« .است
رود و بـدين     ر قواعد زبـان هنجـار بـه شـمار مـي           زبان هنجار نيست بلكه اعمال قواعدي اضافي ب       

 قواعد افزون بر قواعـدِ حـاكم      ). 35: 1384صفوي،  (»ترتيب، ماهيتاً از هنجارگريزي متمايز است     

زبان خودكار و روزمرّه در اثـر ادبـي، از قبيـلِ وزن، قافيـه، رديـف، جنـاس، سـجع، ترصـيع،                        بر
مقولـه در ظـاهرِ كـالم مـتن صـورت       اين. است  هاي لفظي ديگر آرايه  و آرايي، تكرار   موازنه، واج 

قاعـده افزايـي نخـستين بـار     «. شـود  گيرد و در كليت اثر، منجر به پيدايش نظـم و تـوازن مـي          مي
 تـرين  وسـيع  در تـوان تـوازن   توسط ياكوبسن مطرح گرديد و او بيان كرد كه قاعده افزايي را مـي          

 افزونـي  ).13: 1385جعفـري،   (».آيـد  مـي  بـه وجـود    كالمـي  طريق تكرار  از كه دانست خود مفهوم

 كـدكني  شـفيعي  نظـر  بـه  و كند ايجاد مي  »توازن« ياكوبسن گفتة به« بر قواعد زبان خودكار    قواعدي

تـوازن، يعنـي    ). 77: 1384صـفوي،   (»خـود اسـت    ترين مفهوم  كلي در عامل پديدآورندة موسيقي  
ه باعـث تـشخص زبـان    برخورداري سطح و ظاهر كالم شعري از يك نظم موسيقيايي، طوري ك    

توازن در اينجا در وسيع ترين معناي خـود اسـت، يعنـي            «. شود و آن را از زبان عادي ممتاز كند        
ايـن تـوازن   . هر نوع آهنگ و وزني كه در سه سطح آوايي، واژگاني و نحوي قابل بررسي باشد          

 تـا  فتـه گر قافيـه  و عروضـي  وزن شود و از حاصل مي)Verbal repetitoion(»تكرار كالمي«از 

ايـن تكرارهـا    ) 63: 1382باراني،  ( ».گيرد مي در چارچوب آن قرار    ها جمله و ها واژه ها، واج تكرار
 .از ارزش بيـشتري برخوردارنـد      پيـدا كننـد،    كه القاگر بالقوه هستند، اگر بتوانند با محتوا ارتبـاط         

، »تكـرار «ة تأكيد بر مسئل با« ،زبان شناس فرانسوي،)Morice Grammont(»گرامون موريس«
واژه در جمله و چه تكـرار يـك هجـا در يـك كلمـه، حـاكي از                    تكرار يك  كه چه  بر آن است  

به عقيدة او، كلماتي كه داراي اين گونه تكرارها باشـند، چنانچـه           . تأكيد و شدت و حدت است     
بيانگر حركت يا صدايي باشند، نوعي مفهوم مضاعف به خود مي گيرند؛ يعني صدا يـا حركتـي     

اعي مي كنند كه ادامه مي يابد و مكـرر مـي شـود؛ يعنـي تكـرار واج هـا يـا هجاهـا بـالقوه          را تد 
 و تكراري تناسـب   چنين به بيان آمده، با    كه انديشة  شود مي القاگر است و ارزش آن زماني آشكار      
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سـه تـوازنِ     و لفـظِ زبـانِ شـعر،       افزايـيِ صـورت    قاعده در) 39: 1391پويان،  (».ارتباط داشته باشد  
به سه روشِ افزوني موسيقي لفظ در سطح        » شميسا«. توان نام برد   ي، واژگاني و نحوي را مي     آواي

روش همجـنس   . 2 يـا تـسجيع،    سازي هماهنگ روش. 1 :كند مي گونه اشاره  اين جمالت، و كلمات
در اين سه روش، بنا بر همساني هر چـه بيـشتر صـامت هـا و                 . روش تكرار . 3سازي يا تجنيس و     
 طوري كـه كلمـات هماهنـگ شـوند يـا همجـنس پنداشـته شـوند و يـا عـين                  مصوت هاست، به  
آنهـا تناسـب و تـساوي     شوند يا بين مي) هم هجا (بدين ترتيب، كلمات هم وزن    . يكديگر گردند 

 در قاعـده  ) 13: 1368شميـسا،   ( .آيـد  وجـود مـي    بـه  )مجموعة مصوت و صامت هـا     (نسبي هجاها 

 . دارند عملي گرايي كاربرد صورت نقد افزايي، عناصر مهمي وجود دارند كه در

  
   بيان مسئله-1-1

حـوزة فرماليـستي، ادبيـات    . فرماليسم از اتفاقات علمي حوزة نقد ادبي در قرن بيستم است            
شناسي  كند و فرم و شكلِ اثر ادبي را مبناي تحليل زيبايي           شناسي بررسي مي   را از ديدگاه زيبايي   

و نحـوة    اين مكتب، بر خـودِ اثـر ادبـي        . گيرد دبي در نظر مي   و راه رسيدن به معناي نهفته در اثر ا        
آنچـه در ايـن نقـد،    . ادبـي پرداخـت   - و به كاربردِ ابزارهاي هنري ساخت آن، انگشت گذاشت   

؛ يعني توجه كردن به فرم و شـكل         » چگونه مي سرايد؟  «اهميت بااليي دارد؛ اين است كه شاعر        
به فرم،  شكل و ساختارهاي موجود در متن ادبي، بـه نقـد   فرماليسم كوشيده است تا با توجه     . اثر

 آن اسـت  ِ«تعجب برانگيزي«اي برخوردار است،  در شعر، آنچه از اهميت ويژه   . و تحليل بپردازد  
و آنچـــه در ايجـــاد ايـــن تعجـــب برانگيـــزي دخيـــل اســـت، فرمـــي اســـت كـــه از هنرســـازه 

 غريب و گريـز از عـادت هميـشگي       به وجود آمده است، البته با كاربردي      ) Device(صنايع/ها
آشـنايي  (شعر، بهترين نمونه بـراي نمايانـدن ايـن نـوع كـاربرد     . كه سببِ آشنايي زدايي مي شود    

جـاي  » قاعـده افزايـي   «كه در مقولـة     » توازن آوايي «. كند است كه در زبان نمود پيدا مي      ) زدايي
 و تـوازن حـروف و آواهـا،    گيرد، يكي از مباحثِ موجود در زبان شعر است كه بر اثر تكرار    مي

دريافـت و درك   . زبان شعر را از روزمرّگي و عادت خارج مي كند و به آن تشخص مـي دهـد                 
  .اين نوع توازن توسط مخاطب، سبب لذت بردنِ مضاعف او مي شود

   ضرورت پژوهش-1-2
  آفريده ابزار تخيل با است كه و عيني شاعران ذهني تجربيات شعر، عرصة تجلياتِ زبان   
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 هـاي  زبان شعري او داراي جلوه . از شاعران نامدار معاصر است     يكي»منوچهرآتشي«. شود مي

يكـي  . كه هركدام در زيبايي شناسي و معناشناسي شعر او، سهم بسزايي دارند            است بالغي فراوان
 اسـت  - از مباحث برجستة فرماليست هـا   -»توازن آوايي «از مطالب مهم ساختار زبان شعرِآتشي،       

گيريِ آن در زبان شعر كه بسيار متناسـب بـا            رسي آن، نكات زيبا و فني چگونگي شكل       كه با بر  
از اين رو، براي شناساندن نحـوة كـاربرد زبـان           . شود معناي شعر است، براي مخاطب آشكار مي      

شعري آتشي، بررسي توازن آوايي و انواع آن كه در آفرينش زيبـايي هـاي كـالم تـأثير بـااليي               
  . هنمودِ زيبايي شناختي در اختيار مخاطب قرار خواهد گرفت، ضرورت دارددارد و به عنوان ر

  
   پيشية تحقيق-1-3

 تـوازن « منظـر  از »منوچهرآتـشي « اشـعار  بررسـي  خـصوص  در پـژوهش،  ايـن  پيـشينة  بررسي    در

كـه دربـارة اشـعار آتـشي انجـام           تحقيقـات زيـر    بـه  تـوان  اما مي  است انجام نشده  تحقيقي ،»آوايي
  :ست ، اشاره كردپذيرفته ا
 جلـوه هـاي     -2،  )1387(بررسي و تحليل ديوان اشعار منوچهر آتشي از رقيه عباسـي           -1

 نـوآوري هـاي   -3، )1388(ميـري  سهيال از منوچهرآتشي اشعار در نوآوري و مدرنيسم  
عمـران   از )رؤيـايي  يـداهللا  و منوچهراتـشي  نـادرپور،  نـادر (اشعار در ساختارشكني زباني و 

 آشنايي زدايـي در شـعر منوچهرآتـشي از زهـرا محمـد نـژاد                -4،)1387( جهانگيري
)1388(  

انجام »آوايي توازن«همچنين مي توان به تحقيقاتي اشاره كرد كه دربارة نقد از ديدگاه             
فرماليستي مجموعـه اشـعار حميـد         نقد -1: گيرند جاي مي  »افزايي قاعده«شده اند و در مقولة      

از  ديـدگاه فرماليـستي    بـه  توجـه  بـا  اشعارشـاملو  رسي بر -2،  )1385(سفلي ساور مصدق از نفيسه  
ــريفيان ــهربانو  -3، )1387( ش ــنايي از ش ــات س ــستي غزلي ــد فرمالي ــان  نق ــد -4، )1383(افغ  نق
پايـة نقـد     بـر  سـنايي  غـزل   بررسـي سـه    -5،  )1385(غزليات عطار از فاطمـه جهـاني       فرماليستي
 افزايـي   قاعـده  -6 ،)1390( گيري اجهخو طاهره از ياكوبسن و گرامون آراي بر تأكيد با فرماليستي

 همـة  الزم دقـت  بـا  اسـت،  شده تالش پژوهش ، دراين )1388( ياسيني امير از حميدمصدق شعر در

گيـرد تـا زبـان شـاعرانة ايـن       مورد مداقّه قـرار  »منوچهر آتشي « اشعار در »آوايي توازن« جوانب
 و تـشخص  داراي كـه  آن ادبـي  -هنـري  ابزارهـاي  كـاربرد  دامنـة  و و  مورد بررسي قرار گيـرد     شاعر

  .مشخّص شود است، برجستگي
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   بحث -2

 مـي  نقـش  شعر بدنة آن را در   يا ناخواسته،  خواسته شاعر كه است صنايعي ، جزو »آوايي توازن   «

  . بندد
منتقد با بررسي ايـن صـنايع، آگـاهي عميـق شـاعر را از مطالعـاتِ منـابع گذشـته و امـروز و                 

 واژه ها و توانايي كاربرد اشتقاقي و تركيبي آنها را در اثـر هنـري،   آشنايي او با واژه ها و ساخت  
در اين پژوهش، زبان شعري آتشي، به عنوان گونة ادبـي، بـراي             . كند براي مخاطب مشخص مي   

شناساندن حضور توازن آوايي، چه در شكل گيري زبان شعر و چه در متأثر سـاختن مخاطـب و             
 كه مخاطب بـا ديـدي      است اهميت پژوهش در اين   . تجهت دادن به خواندن او بررسي شده اس       

در نتيجـه،  . خوانـد  علمي و شناخت زيبايي شناسيِ كالم، با شعر رو به رو مـي شـود و آن را مـي               
زبـان  (شود، چراكـه ايـن زبـان       مخاطب در اين نوع خوانش، متوجه زباني فراتر از زبان معيار مي           

و » وزن«رمنـد شـده كـه بـا دو ابـزار هنـريِ              از موسيقيِ افزون بر موسيقي زبـانِ عـادي به         )شعري
 اسـت » تكـرار «آفرينش نيـز     اصلي اين  عامل آفريده شده است و   » توازن صامت ها و مصوت ها     «

  .شود كه سببِ تشخص و برجستگي زبان شعر مي
  
   توازن آوايي -2-1

 شـود كـه از     تكرار هجا ها، صامت ها و مصوت ها در شكل و فرم شعر مي              شامل توازن    اين
توالي و نظم خاصي برخوردار است و در زبان روزمرّه، غريـب و ناآشناسـت و اگـر هـم وجـود        

» كمي و همـاهنگي آوايـي     «توازن آوايي در شعر به دو صورتِ        . داشته باشد در قالب ادبي است     
  : است كه در ادامه به آن مي پردازيم

  
  )وزن( توازن آوايي كمي-2-1-1

بپـردازيم تـا درآمـدي مفيـد        » ريـتم «ه توازن آوايي كمي، بـه          بهتر است پيش از پرداختن ب     
گويند و به ماهيت     معموالً به هر تناوب با قاعده اي،ريتم مي       «. براي ورود به اين نوع توازن باشد      

ريتم موسيقايي، تناوب صداها در زمان اسـت، ريـتم          . آنچه در تناوب است، هيچ اعتنايي ندارند      
تـودوروف،  ( »است و ريتم رقص، تناوب حركات در زمان اسـت    شعري، تناوب هجاها در زمان      

 هـاي  شـيوه  آن  بـه    ريتم در شعر، ريتم طبيعي نيست بلكه قراردادي است و تنـاوب           ). 159: 1392

گيرنـد و اوزان     مـي  قـرار  شـعر  در خـاص  بـا ريتمـي    كه توالي هجاهايي . صورت مي گيرد     خاصي



364  36                         نشرية ادب و زبان                                                  شماره                                             

در واقع، هيچ يـك از ايـن    «گيرد و    ورت نمي شود، به صورت طبيعي ص     مختلفي از آنها خلق مي    
 و وزن هـا   ايـن  .وجود ندارند بلكه نتيجة نوعي حركتِ ريتميـك هـستند          و هجاها في النفسه    اوزان

در ) 160: همـان (».توانند گواهِ حركتِ ريتميكي باشند كه خـود حاصـل آن انـد             مي هجاها، فقط 
جود دارد كه جانشيني هر كلمه نيز       زبان شعر كالسيك و نيمايي، آهنگي در همنشيني كلمات و         

در اشعار كالسيك در همة مصراع يكسان و منظم          اين آهنگ . در ايجاد اين آهنگ دخيل است     
است اما در اشعار نيمايي در مـصراع هـا يكـسان نيـست امـا شـعر و فـرم آن از آهنگـي يكـسان                     

مجموعـة  «.  استكمي است كه با وزن در ارتباط اين آهنگ، همان توازن آوايي  . برخوردارست
آوايي مورد بحث ما به لحاظ كوتاه و بلندي مصوت ها و يا تركيـب صـامت هـا و مـصوت هـا،        

شـفيعي  (».نـاميم  مي وزن آن را  كه آيد مي وجود به موسيقي نوعي باشد، برخوردار خاصي نظام اگر از 
اعـده  كنـد و در بخـش ق   وزن كه زبان شعر را از نظر موسـيقايي برجـسته مـي         )9: 1389كدكني،  

زدايي زبان شعر نيز نسبت بـه   شود، در آشنايي ها از ابزار و عناصر مهم تلقي مي    افزايي فرماليست 
وزن، «. شـود  شـناختي شـعر بررسـي       در زيبـايي   تواند و مي  دارد زبان معمول روزمرّه جايگاه مهمي    

 شـود تـا كلمـات بتواننـد بيـشترين تـأثير ممكـن را بـر يكـديگر          اي است كـه موجـب مـي       وسيله
 مـوارد  اغلب در معمول طبق كه در مطالعة چيزهاي موزون، دّقت و صراحت حالت انتظار        . بگذارند

شـايد بـراي خيلـي از     ). 117: 1375ريچـاردز،   ( ».كنـد  پيـدا مـي    فـراوان  است، افزايش  ناخودآگاه
اوزان « و »موسـيقي بيرونـي   «خوانندگان شعر، اولين تأثير، وجـود آهنـگِ وزن باشـد كـه بـه نـام                  

، آن را   »تامـسون «آهنگـي كـه     . آورد شود و آنها را به وجـد و شـور مـي            از آن ياد مي   » يعروض
تامـسون،  (».داند كه از تـوالي مـنظم فاصـله و زمـان بـر خـوردار باشـد                  صوت مي  از اي مجموعه«

گفتاري است در بافـت آوايـي   «: كند ، شعر موزون را اين گونه تعريف مي       »رامان«و  ) 46: 1356
بـه  ) 19: 1377ديگـران،    و سـلدن (».اسـت  وزن آن،   ترين عامـل سـازندة     ه و مهم  خود سازمان يافت  
رساند و شاعر، وزني را      گرايان، وجود وزن در زبانِ شعر به دريافت معنا ياري مي           اعتقاد صورت 
هر شعري بسته به محتوا و حالت       «. كند كه با معنا و عواطف او هماهنگي داشته باشد          انتخاب مي 

محتـوا و   بـا  كـه  را وزنـي  و شاعر از ميـانِ اوزان شـعر،  ... نِ خاصي مطابقت داردعاطفي اش، با وز   
وزن با توجه   )  61: 1369وحيديان كاميار،   (».گزيند حالت انفعالي شعرش هماهنگ باشد، بر مي      

هـا و    خلق آهنگِ خاص در شكلِ شعر، موجب ديده شـدن واژه           و به عمل كرد آن در زبان شعر      
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كنـيم تـا تفـاوت       براي نمونه، شعر زير را با وزن و بدون وزن تحليـل مـي             . شود رستاخيز آنها مي  
  :برجسته شدن واژه ها، توسط وزن و عادي بودن آنها بدون وزن، معلوم شود

اند و با آهنگـي خـاص ،گـوش نـواز و             كنار هم نشسته   در خاص نظمي با هجاها زير، شعر    در
  پـي      روزمـرّه  معمـولِ  زبـان  بـا  آن  تفـاوت   بـه   موسيقي ،  ن همي  دريافت  با خواننده   و    اند شور انگيز 

  :برد مي
ننـــوازي دل ايـــن چنـــگ را را گـــر

 

ــار       ــار  ن ــر كن ــي ب ــه نه ــنش ك ــود اي ــس ب ب
 )218: 1374بلخي، (                               

آوريم، بـه      حال اگرشعر باال را از وزن خود بيرون بياوريم و مطابق زبان معمولِ روزمرّه در   
  :عملكرد وزن در برجسته سازي زبان شعر آگاه مي شويم

دل ايــن چنــگ را گــر ننــوازي ي   
 

ايــــنش كــــه نهــــي بركنــــار بــــس بــــودود     
 

   اين شعر هنوز هم به خاطر خيال انگيز بودن، شعر محسوب مي شـود امـا از ابـزار و عامـل                      
ي، وزن و ارتباط آن با محتـوا  در اشعار نيماي. وزن محروم است و از زيبايي آن كاسته شده است 

وزن » تـساوي  قيـدِ «مورد توجه قرار مي گيرد، گرچه وزن نيمايي مانند وزن كالسيك و سـنتي،               
 وزن نيمـايي  و مشهورترين نوع موسـيقي در شـعر فارسـي، وزن عروضـي    « .در مصراع ها را ندارد 

بيات شعر و دومـي، مبتنـي       مبتني بر تساوي و تشابه اركان يا افاعيل عروضي در اد           اولي، كه است
 در1در اولـي، رعايـت يكـساني زحـاف        . بر عدم ضرورت اين تساوي در مصراع هاي شعر است         

و در دومـي، بـه عّلـت شكـستن           آخر وزن، در همة مصراع هاي يك شعر، ضروري اسـت           ركن
وزن و عدم تساوي اركان زحاف ركن آخـر در مـصراع هـاي يـك شـعر، قابـل تغييـر و گونـه                         

  :؛ مانند نمونة زير)414: 1381مداريان، پورنا(»گون
روز و  / بـاغ بـي برگـي     / ابر با آن پوستين سرد نمناكش     / آسمانش را گرفته تنگ در آغوش     

  )38: 1377اخوان ثالث، (با سكوت پاك غمناكش / شب تنهاست 
   در شعر باال، هجاهاي پاياني ركن هاي آِخر تغيير كرده است و مصراع هـا از قيـد تـساوي                 

كمـي برخـوردار نيـست امـا از همـاهنگي          و آهنـگ   اوزان عروضـي   از سـپيد  شـعر  .اند   يافته رهايي
  . آهنگين است) تكرار صامت ها و مصوت ها(آوايي
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ايـن آهنـگ و تـوازنِ    . اسـت » شـعر «از عوامل مهم تشكيل دهندة موسـيقي بيرونـيِ        » وزن   «
هـا بـا توجـه بـه محتـوا و       طلبد، از همنشين شـدن واژه  منظم، كه چيرگي و مهارت خاصي را مي    
گـردد و    در اين صورت، منجـر بـه رسـتاخيز واژه مـي            القاي آن به خواننده، آفريده مي شود كه       

بـه  . تـوان شـنيد   در شعرِآتشي، توازن و وزن را پيوسته مي. دهد زيباييِ خاصي به كالم شعري مي     
. خود بگـسلد   ره از شعر  ذهن آهنگ پسند آتشي، هنوز نتوانسته موسيقي را يكس        «: »بهبهاني«گفتة  

 بـري  مي گمان سرايد كه مي چنان كاري ندارد و شعرش را     و ديگر سر  وزن نيمايي  در واقع، شاعر با   

 و  مجموعـه اشـعار   دو جلدِ   ) 17: 1388بهبهاني،  (».نشنيده بودي  آن را  كنون تا كه شنوي مي آوازي
تـوان بـه سـه       مـي » )وزن(توازن آوايي كمي  «ديگر مجموعه هاي شعري منوچهرآتشي را از نظر         

  : دسته تقسيم كرد
  

  وزن عروضي سنتي) الف
   اشعاري كه داراي مصراع هاي يكسان هستند و وزن عروضي سـنتي دارنـد؛ ايـن دسـته از                   

  حضور بيـشتري دارنـد و در بحرهـاي       آهنگ ديگر ،  اشعار آتشي، در نخستين مجموعة شعري او      

شود و نيز عارفانه و      كار برده مي   شكوه به  و تهمچون مرثيه، درد، حسر    مضاميني، براي(»مضارع«
 و داراي آهنگي تند و ضربي است، متناسب با مضامينِ شورانگيز، پرجذبـه           (»رجز«،  )باوقار است 

ــين اســت ــضب«،)آهنگ ــد واري  (»مقت ــدوه و حــسرت و امي ــضامين ان ــا م ــب ب ــث« ،)متناس » مجت
ر آرزو داشــتن و القــاگ(»خفيـف «، )حــسرت و انـدوه اســت  غــم، همچـون  مــضاميني، مخـصوص (

مخـتص مـضامين عاشـقانه    (»هـزج «و ) اميدواري و تالش است و وزني شاد به حـساب مـي آيـد          
 در مجموعـة شـعري  . سـروده شـده انـد   ) است و القاگر دلنـشيني، شـيريني و آرام بخـشي اسـت            

، وصف گل سـوري و در مجموعة شـعري  » مجتث«، شعري در بحر   )دومين مجموعه (آوازخاك
) بـه كـار مـي رود   ... براي مضامين غـم، انـدوه، هجـر، گلـه و شـكايت و            (»رمل«شعري در بحر    

  :توان به شعرهاي زير اشاره كرد سروده است؛ براي نمونه مي
/ بـر تپـه اي بـه سـاحل شـب هـا              / زرينه بيضه هاش در آغوش      / خاكستر آشيان و نفس نور      
  ) 31: 1386آتشي، (انديشناك، داده به ره گوش 

سروده شده اسـت،    » مضارع«و در قالب چهارپاره و بحر       »مرغ آتش «نام     در شعر باال كه به      
توازن وزني وجود دارد كه باعث قاعده افزايي شعر شده است و هجاهـاي كوتـاه و بلنـد آن در              

به انتخاب بحـر كـه داراي   . هر مصراع، يكسان است، هر چند داراي اختيارات شاعري نيز هست         
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ناسب است و به خوبي به خواننـده، مـضامين اثـر را  القـا        حسرت و درد است، با محتواي شعر مت       
كه متناسب با محتواي شعر است، بهره بـرده اسـت           » رجز«در شعر زير  نيز شاعر از بحر         . كند مي

و توانسته از آهنگ تند و ضربي كه در ركن اول و سوم مصراع ها به خاطر همنشيني دو هجـاي          
  :و جذبه را در خواننده القا كندايجاد مي شود ، شورانگيزي ) –UU–(كوتاه

 چـون گـل    /با همه خورشيدها كه چـشم مـرا سـوخت         /  ها كه پاي تو را شست      با همه مهتاب  

  تصوير 
  )73: همان(هر تپشم حسرت پيام تو اندوخت / سر به راه تو ماندم 

سـروده شـده    » خفيـف «   نمونة توازن كمي ديگر در شعر آتشي، شعر زير است كه در بحر              
  :است
روي / شب نمناك ژاله مي بنـدد  / مي درخشد ستاره اي بيدار  / ز پس ابرهاي سست و سياه     ا

  ) 93: همان.(انگشت هاي سبز بهار 
آتشي . ، وزني شاد است كه شادابي و اميدواري را به خواننده منتقل مي كند             »خفيف«   بحر  

. آميـزد  به شعر مي       نيز  ي غم گاه گرچه كند، رعايت خوبي به را محتوا و وزن بين تناسب توانسته نيز
آتشي در شعر زيـر، از ايـن بحـر بـراي نـوعي      . براي مضامين عاشقانه به كار مي رود   » هزج«بحر  

و  بـرد  درد و هجر و غم كه داراي رگه هاي عاشقانه و حسرتِ روزهاي خوش اسـت، بهـره مـي                    
، آرام  )– –U  ،U– –(كنـار هـم    در ركـن اول و سـومِ مـصراع هـا در            گرفتن هجاهاي بلنـد    قرار

  : كرد توان به شعر زير اشاره كند؛ براي نمونه مي و سكون را به خواننده القا مي بخشي
/ اي جاده كه مي روي به مهتاب        / اي پاي سپيد رفته در شب       / اي دست لطيف خفته در ابر       

  )99: همان. (از ديدة  من نهفته در شب
اســتفاده          » مجتــث«، از بحــر »صــبح در كــسوفي« در شــعر آواز خــاك در مجموعــة    آتــشي

مي كند و در اين مجموعه، همين يك شعر است كه به صورت وزني سنتي سروده شده اسـت ؛        
  :براي نمونه مي توان به پاره اي از آن اشاره كرد

كبوتران سـفيد   / گوزن زرد شهابي ز آبخور رم كرد        / گل سفيد بزرگي در آب شب لرزيد        
  )178: همان(هار كاشي گنبد دوباره شبنم كرد ب/ از قنات برگشتند 



368  36                         نشرية ادب و زبان                                                  شماره                                             

، »مجتـث «   شعر باال كه غـم و حـسرت و انـدوه اسـت بـا وزن آن متناسـب اسـت، چراكـه                        
شاعر هم با موسيقي بيرونـي و هـم بـا تناسـب وزن و            و مخصوص مضامينِ اندوه و حسرت است     

  .ه ممتاز كرده استافزايي زده است كه زبان شعر را از زبان روزمرّ محتوا  دست به قاعده
 نيز يكي ديگر از مجموعه هاي شعري است كه آتشي يك قطعـه شـعر                وصف گل سوري     

كه غم، انـدوه، شـكايت و   » رمل«، در قالب مثنوي و در بحر       »وصف گل سوري  «را درآن به نام     
  :اي از شعر پاره. را القا مي كند، سروده است... 

 رو بـه رويـت آب مـي       /  گيـسوي شـالل    ستر رخزي د  مي/ خيزي از خواب مالل      مي صبح بر 

  لرزد
  )483: همان(مي شود آيينه ات از شرم گرم / ز شرم

  
  وزن عروضي نيمايي) ب

   شعرهاي نيمايي، مثل شعرهاي سنتي، داراي وزن هستند، با اين تفاوت كه شعرهاي نيمايي              
ن و در   داراي مصراع هاي كوتاه و بلند هـستند؛ طـوري كـه گـاهي در يـك مـصراع يـك ركـ                      

آتـشي شـعرهاي نيمـايي فراوانـي دارد كـه هـم شـكل               . مصراع هاي ديگر چندين ركن مي آيد      
كوتاه و بلند آنها و هم وزن و هم تناسب وزن و محتواي آنها، باعث آشنايي زدايـي و رسـتاخيز            

در مجموعـة  » خنجرهـا، بوسـه هـا و پيمـان هـا        «توان بـه شـعر       واژه ها شده است؛ براي نمونه مي      
» مـضارع «در بحـر    » مفعول فاعالتن « اشاره كرد كه در تمام مصراع هاي شعر، وزنِ           گرآهنگ دي 

  : رعايت شده است
/ انديـشناك سـينة مفلـوك دشـت هاسـت         / بر آخور ايستاده گـران سـر      / اسب سفيد وحشي  

عطـر قـصيل تـازه      / با سر غرورش، اما دل با دريغ، ريش       / اندوهناك قلعة خورشيد سوخته است    
  )26: 1386آتشي، (يشنمي گيردش به خو

  .شعر باال، درد و حسرت با وقاري آهنگين بيان مي شود كه با بحر آن متناسب است    در
، از مجموعـه شـعر آواز خـاك، داراي وزن نيمـايي و در بحـر        »راهـي نمانـده اسـت     «   شعر  

ي است كه اندوه و حسرت و غم را القا مي كند؛ براي نمونه بـه بنـدي از آن اشـاره مـ                       » مضارع«
  :شود

/ اي بـازوان بـاز اجابـت     / - در ملتقاي چار بيابان هول -/ » ارض مشاع«اي نخل هاي وادي     
در سـاية  /  خوابي بـه مهربـاني آب  -/ را به كوزة خنك خوابي     » او«! / »بادية الخوف «در انحناي   
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مهمـان   / - تـه سـفرة ابابيـل      -/رابـه چاردانـة خرمـاي خـشك         » او«/ مشبك لرزان نيمروزي تان     
  )252: همان.(نيدك

  :سروده شده است  و مضموني عاشقانه دارد» هزج«   شعر زير در بحر 
مـن  / من از جنوب باغ سـاكت خلـيج  / من از جنوب ماسه، مار / من از جنوب چشمة عطش     

  )274: همان(من از جنوب تشنة  زي شمال آب آمدم./ از جنوب جنگل بزرگ آفتاب آمدم
سروده است كه متناسب با مـضاميني،  » مجتث«ايي و در بحر     آتشي شعر زير را در وزن نيم      
  :همچون اندوه، حسرت و غم است

مـي    تـشنه  بـه چـشم روشـني خـاك    / از هزار افاده پس/ كاله كج بگذار، اي بازيار، كه باران  
  )297: 1386آتشي، ( .آيد

  
  اشعار سپيد) ج

هنـگ و موسـيقي اي كـه بـا          هـستند امـا بـا توجـه بـه آ          ) وزن(   اين اشعار بدون توازن كمي    
در حروف، واج ها و كلمات در آنها خلق مـي شـود، داراي موسـيقي درونـي و تـوازن           » تكرار«

 از آمـار قابـل تـوجهي    اشعار منوچهر آتشياين نوع اشعار در دو جلـد     . واژگاني و نحوي هستند   
  :توان به شعر سپيد زير اشاره كرد براي نمونه مي. برخوردارند

/ يـا گردنـي بريـده در سـراب؟    / گـل سـرخي در آب   / يـا زخمـي بـر روح؟      شقايقي در مه    
از آب هـاي فلـق      / هندسـة انحناهـاي ناخوانـايي      /  نـه مـن      -/ تصويري روشن نمي دهي از خود     

  )761: همان.(نه به خيال نه به خواب/ ركاب نمي دهي / خوابناك تري 
  
  )تكرار صامت ها و مصوت ها( هماهنگي آوايي-2-1-2

بـا همـاهنگي و نظمـي آهنگـين،          3و مصوت هايي  2ها  محور همنشينيِ زبان شعر، صامت        در
دهنـد و باعـث برجـسته سـازي و آشـنايي             شوند كه موسيقيِ كالمِ شعر را افزايش مـي         تكرار مي 
كـه از رهگـذر وحـدت يـا      هايي اسـت  مجموعة هماهنگي«دروني،  اين موسيقي . شوند زدايي مي 

: 1389شفيعي كدكني،   (».آيد مي پديد مصوت ها در كلمات يك شعر     ها و    تشابه يا تضادِ صامت   
ديگـر، اگـر    افتـد؛ بـه عبـارت    با موضوع شعر باشد، بيشتر مؤّثر مي    اگر متناسب  اين موسيقي  )254

. داشـته باشـد، تـأثير آن بيـشتر اسـت        هـم نـوايي    و آهنگ با زمينة عاطفي و انديشگي شعر تـوازن        
 انديشة ناشي از آن، نقش اساسي و مؤّثر دارد، يكـي از عناصـر   موسيقي در انتقال ماية عاطفي و «
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شك نيست كه عنصر موسـيقي در شـعر، وقتـي در تعـالي شـعر بـه                  . مهم شعر محسوب مي شود    
بـه ديگـران،    آن انتقـال  در و هماهنـگ باشـد   نقطة كمال مؤّثر مي افتد كه با عاطفة مطرح در شعر،         

حـروف بـا تكـرار شـدن و تناسـب           ) 447: 1381ريان،  پور نامدا (».گردد عناصر شعر  ساير ياريگر
كند كه در زبـان خودكـار و         داشتن با محتواي شعر، موسيقي حروف را در شكل شعر ايجاد مي           

تكرارهاي آوايي است كـه درون يـك هجـا اتفـاق            «معمول، غريب مي نمايد، موسيقي حروف       
نغمـة  «يـا   » واج آرايـي  « ادبـي،    اين توازن و هماهنگي را در صنايع      ) 127: 1364ثمره،  (».مي افتد 
شميسا، موسيقي افـزون بـر كـالم شـعر را بـه عنـوان صـنايع لفظـي در محـور                . گفته اند » حروف

 و كـه قابـل شـنيدن      خـود  و پـيش   كلمات پـس   با كلمه تقابل و ارتباط به كند و    همنشيني بررسي مي  
او ) 15: 1368سا، شميـ .(اي كـه بـه صـورت بالفعـل وجـود دارد         پـردازد؛ رابطـه    مي،  ديدن هستند 

او . داند كه در سطح كالم بررسي مـي شـود   را عامل به وجود آورندة موسيقي كالم مي  » تكرار«
هـم حروفـي   )الـف : معتقد است كه تكرار صامت، يا مـصوت در چنـدين كلمـه، دو نـوع اسـت         

)Alliteration(»         تكـرار  . زيـاد در جملـه اسـت      ] فركـانس [و آن تكرار يك صـامت بـا بـسامد
]... هم حروفي منظم  [صامت، ممكن است به صورت منظمي در آغاز همه يا برخي كلمات باشد            

]. هم حروفي پنهان[اي در ميان كلمات باشد  و نيز تكرار صامت، ممكن است به صورت پراكنده        
-57: همـان (».ا توزيع مـصوت در كلمـات اسـت        و آن تكرار ي   «)Assonance(هم صدايي )ب
خوانـد،  » هـم مـصوتي  «و هـم صـدايي را   » صامتي هم« را توان هم حروفي   به نظر نگارنده مي   ) 58

كـه در زبـان   » همخـوان هـا  «يا » هم صامت ها«تكرار . چرا كه مفهوم را زودتر به ذهن مي رساند 
به گفتـة   . موسيقايي در كالم است   شعر توسط شاعر ايجاد مي شود، برجسته سازي از نوع افزون            

، اين تكرارها از نظر ويژگي شرايط آنها به انواعي، مانندِ انسدادي، سايشي، خيـشومي               »گرامون«
 تـداعي  و انـد   ارتبـاط  تقسيم مي شوند كه هر كدام با القـاگريِ خاصـي بـا محتـواي شـعر در          ... و  

هم «تكرار  ... . نت، ماليمت و    سردي، گرمي، خشو   آرامش، غم، شادي، اضطراب،   گراند؛ مانندِ 
نيز به انواعِ واكه هايِ درخشان، روشن و بم و تيره تقسيم مي شوند كـه                » واكه ها «يا  » مصوت ها 

، نازك، آهـسته، مـبهم،   )فرياد وخشونت(القاگر و تداعي كنندة صدا هايي مانندِ بلند و خروشان   
وان به شعرهاي زيـر از حـافظ اشـاره          ت براي نمونه مي  ) 52-27: 1383قويمي،  .(هستند... نارسا و   

شـود، عـالوه بـر     ياد مي »خيشومي«كه از آنها به عنوان ] M, N[»ن«و » م«كرد كه همخوان هايِ 
  :را القا مي كنند» درماندگي و عجز«و موسيقايي كالم، با معنا نيز در ارتباط اند و  آوايي توازن
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بــا هــيچ كــس نــشاني زان دلــستان نديــدم دم  
 

ــ    ــن خب ــا م ــداردرد  ي ــشان ن ــا او ن ــدارم ي ر ن
)160: 1371حافظ،                                (

ياد مي شود، عـالوه بـر افزونـي    » درخشان«كه از آنها به عنوان ] â, a[»آ«و » ـَ «   واكه هاي 
  :را تداعي مي كند» بلند و خروشانِ دف و ني«موسيقي شعر زير، صدايِ 

ني است ت  وصوت مستغ  حرف از كه عشق حديث
 

در خـروش و ولولـه بـودود        ني و به نالة دف  
 )209: همان                                        (

رود   و بالغت عيبي به شـمار نمـي        شعر آتشي  ، نه تنها از نظر فصاحت         شگرد هنري در      اين
ه افزايـي       آفرينـي اسـت كـه باعـث تقويـت موسـيقاييِ كـالم و قاعـد           بلكه يكي از عناصر زيبايي    

تـوان   مقولة هماهنگي آوايي را كه تكرار صامت ها و مصوت ها در كلمات است، مي              . مي شود 
هـم  « دو بخـشِ  در كـالم شـعري از آن يـاد كـرد كـه بـه      » واج آرايي«يا  » نغمة حروف «به عنوان   
اخته شـن  كه به عنوان توازن آوايـي  اين نوع آشنايي زدايي    .شود تقسيم مي » هم صامتي « و »صدايي

شود، در شعر آتشي متبلور است و او توانسته است خـود آگـاه و ناخودآگـاه از ايـن شـگرد                      مي
. موسيقايي بهره ببرد و قواعدي را در زبان شعر اعمال كنـد كـه در زبـان روزمـرّه غريـب اسـت                      

 تكـرار مـصوت    در شعر آتشي هم آن طور كه پيشتر اشاره شد، در دو بخـشِ             » هماهنگي آوايي «

ذيل به نمونه هايي از آنهـا      ها به موسيقي افزون بر قواعد شعر منجر شده است كه در            صامت و ها
  :مي پردازيم

  
  )واكه يا مصوت(هم صدايي) الف

ـِ  )a(ـَـ«   زبان فارسي داراي شش مصوت كوتاهِ        ـُــ  )e(، ــ  ،)u( «    ِآ«و بلنـد)â( ي ،)i( و ،)o( «
ايـن صـداها كـه در زبـان     . نداست كه باعث خوانده شدن و صدادار شـدن صـامت هـا مـي شـو           

روزمرّه به علت تكرار زياد، در گوش شنونده عادي شده است، در زبان شاعرانه بخاطر توالي و                 
. شـوند  تكرار آنها و موسيقايي شدنشان و نيز بخاطر تناسب با محتوا، باعـث آشـنايي زدايـي مـي                

  :دتقسيم كر» درخشان، روشن و تيره و بم«توان به  ها را مي»هم صدايي«
  
  »)â(و آ) a(ـَـ« هم صدايي درخشانِ -1

صداي بلند و خروشان، هياهو و همهمـه، غريـو جمعيـت، صـداي               بيان براي صداها گونه    اين
و قهقهه، سر و صداي رعدآسا، توصيف انديشه ها و احساساتي كـه در زمـان تجلـي آنهـا                    خنده
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 و شـكوه  ها و مناظر پـر     حنهگيرد، مانندِ فرياد، خشم، خشونت، توصيف اشخاص ص        صدا اوج مي  
-31: 1380مارتينـه،   ( .رونـد  مي كار به مرتبه بلند و توانمند شخصيت شكوه و عظمت با يا انگيز شگفت

تـوان بـه مـوارد     براي نمونه مي. موسيقي اين نوع صدا در شعر آتشي به فراواني وجود دارد         ). 36
  :زير اشاره كرد

  :شود نمايان مي» )a(ـَـ «توالي صداي  و با تكرار» دف«صداي بلند و خروشان  شعر زير،    در
)                                                                                                                                     1854: 1386آتشي، ... (اين رقص نيست اَما، / دف دف د دف / بم / بم / بم 

ستايش مي كند و اين درحالي است كـه صـداي    در شعر زير آتشي خطاب به معشوقه، او را          
  :در بسامد بااليي تكرار شده است» ـَـ«

در / گرهي َگر به جبيَنت افَتـد   / در تَنَم باغ و بهار اَفروزد       / دست َگرم تو چو گيرَم در دست      
  )1440: 1386آتشي، (دلَم خوشه خار اَفروزد

: همـان (»سـوري  گـل  وصـل « به شعرهايِ » ـَـ« صدايِ موسيقيِ تكرارِ با ستايش، القاگري    دربارة
 بـه  ، دربارة القايِ شكوه و بزرگيِ اشخاص و خود شـاعر،         »)815: همان(»چكامة كيهاني «و  ) 455

: همـان ( »در سـتايش نيمـا    «،  )449: همـان (»سايه سار بيـايي    به بايد«،  )408: همان(»حادثه« شعرهايِ
 در تولـد « و )176 :همـان (»كـوهي  غـزل « به شعرهايِ حركت گروهي    هياهو، القاگريِ دربارة ،»)915

  .كرد اشاره توان مي »)695: همان(»ها سرچشمه
: همـان ( »ماه و شـاعر «، به شعرهايِ »آ«   دربارة القاگريِ شكوه و بزرگي، با صداي درخشان     

 »همـين جـا  «، دربارة غم و انـدوه، بـه شـعرِ          »)697: همان(»نامي براي تشويش هاي جهان    «،  )426
 »عبـور آخـر   «و  ) 1253: همـان (» ال -ال«و دربارة هياهو و پر صدايي، به شـعرهايِ          » )623: انهم(
  .توان اشاره كرد ، مي)1717: همان(

  
ـِ« هم صدايي روشنِ -2   »)i(و ي) e(ـ

   اين صدا، صداهاي نازك و آهسته را تداعي مي كند و زيبـايي، ظرافـت و لطافـت را چـه             
و موجـودات    سـرعت اشـيا    و تيـزي  و براي نشان دادن چاالكي   كند و    عيني چه ذهني توصيف مي    

بيانگر » i« واكة .زيرتر است، چراكه واكه اي بسته تر است       » e«نسبت به   » i«واكة  . به كار مي رود   
كند، نيز بيانگر احساسي اسـت كـه         مي صداهاي تيز را تداعي    و آن سر  تكرار و است حدت و تيزي

. د شور و هيجان و تحـسين و سـتايش يـا فريـاد يـأس و نوميـدي          آورد، فريا  فريادي از نهاد برمي   
  :توان به نمونه هايي از اين نوع صدا، اشاره كرد در شعر آتشي مي) 31-28: 1383قويمي، (
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ـِ«   در شعر زير شاعر هيجان و تحسين خود را نمايان كرده است و با تكرار صدايِ                   ، برآن »ـ

  :ته سازي كالم شعر شده استتأكيد كرده است و اين تكرار سببِ برجس
  )1685: 1386آتشي، (در آتش نمي سوزد /دزديد را گيلگميش جاويدِ جوانيِ گياهِ كهِ ماري

   شاعر در شعر زير نيز بـراي نـشان دادن چـاالكي بـه همـراه ظرافـت و زيبـايي از موسـيقيِ                   
  :بهره مي گيرد» ي«و » ـِ«صدايِ 

 بـه نيمـة پايـانيِ رويايـت اگـر مـي           /  : دلـشوره اي   سراسـيمة  / سـفرم،  و در  سپيده فرا راه است   

  )785: همان/ ...(تا بامداد / و شقايقي كنار متكايت /  خوشة ياسي مي هشتم كنار دلت / رسيدم
ـِ«   و به نمونه هاي ديگرِ تكرار صداي         غـزل  «،  )656: همـان (»پيشنهاد«در شعرهايِ   » ي«و  » ـ

/ گفت زرتـشت     چنين« و )1291 :همان(»؟؟؟« ،)1117 :همان(»بادها« ،)666 :همان(»اطلسي ارغواني 
وصـف گـل   «كه القاگرِ چابكي بـه همـراه ظرافـت و زيبـايي اسـت و            » )1887: همان(»بعدِ زلزله 
كـه القـاگرِ فريـادِ اعتـراض         ،)1144: همـان (»ثعلب و سياووش  «و  ) 416: همان(»)تعريف(سوري

  .دتوان اشاره كر آميز آميخته با بيان طنز گونه است، مي
  
  »)o(و و) u(ـُـ« هم صدايي تيره و بمِ -3

اين واكه هـا بـراي القـاي    .    محل تلفظ اين صداها، بخش پسين سخت كام يا نرم كام است      
 يـا  اجـسام  صداهاي مبهم و نارسا، القاي حالت ثقل و سنگيني، افكار و انديشه هاي تيره، توصيف 

)  40-36: 1383قـويمي،  .(رود مـي  كار به معنوي مادي چه چه يا ظلماني،  پديده هاي زشت، عبوس   
مندي از اين نوع تكرار،افزونيِ موسيقي و تشخص كالمِ شاعرانه يافته اسـت؛         آتشي با بهره   اشعار

  :  براي نمونه مي توان به موارد زير اشاره كرد
/ خوابيده ساقه هاي بالنده روي خـاك     / اسب و سوار و هودج، افتاده       / با هر دو سوي جاده      

  )408: 1386آتشي، (ر دو سوي جاده با ه
يـا   كـه خواسـته    اسـت  درحـالي  ايـن  و پـردازد  مـي  اشـيا  و اجـسام  توصـيف  به شاعر باال، شعر    در
  ناخواسته 

  .براي القاي اين توصيف بهره مي گيرد» و«از تكرار صداي 
: انهمـ (»عطـر هراسـناك   « ،)178 :همـان (»صبح در كسوفي« شعرهايِ در را ديگري هاي نمونه    و
 ،)377: همان(»...اين« و ، كه القاگرِ توصيف اجسام است     )191: همان(»تو چشم سبز بهار بي« ،)186

  هاي  انديشه و انكار القاگرِ كه ،)1811 :همان(»چندم سمفوني« و )1469 :همان(»ديگر دروغ«
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  . تيره است، مي توان نام برد
  
  ) همخوان(هم صامتي) ب

 شـماري را خلـق مـي       هاي بـي   كه به همراه مصوت ها، واژه     صامت دارد   » 26«   زبان فارسي   

 .دارنـد  اند و در جامعة زباني كـاربرد        »و قراراردادي  و معناي حقيقي   آوا، دستور «كنند كه داراي    
هايي را در كلمات تكـرار       )همخوان(تواند افزون بر قواعد زباني، صامت      در زبان شعر، شاعر مي    

در شـعر آتـشي، ايـن نـوع تكـرار كـه از        . زن آوايـي شـود    كند كه منجر به زيبايي شناسي و تـوا        
به شمار مـي رود، باعـث ايجـاد موسـيقيِ واج هـا و تناسـب آن بـا                    ) ادبي(هاي زبان شعر   ويژگي

محتوا شده كه موجب برجسته شدن واژه ها و رستاخيز آنها شده است و نيز القاگر حالـت هـاي           
  : اين نوع تكرارِ صامت ها اشاره مي شوددر ذيل به نمونه هايي از. مختلفي به خواننده است

  
  )ن، م( هم صامت هاي خيشومي-1
بـاز بمانـد، بـه طـوري كـه           )بيني(ي خيشوم  اداي صوت، جلوي مجراي حفره     هنگام به اگر   «

  از راه بيني به خارج فرستاده شود، صوت پديد آمده را           هواي مرتعش  اي از  تمام يا قسمت عمده   

اين صامت يا    ) 127: 1367باقري،  (».فارسي در زبان  »ن« و »م«نند؛ مانند   خوا مي »غنه« يا »خيشومي«
 و رضـايت، نـاتواني    همخوان ها، براي توصـيف اصـوات و حالـت ناشـي از ناخـشنودي و عـدم                 

 .رود نـق آهـسته بـه كـار مـي      و شبيه بـه نـق   و نيز القاي صدايي و رخوت درماندگي، تأنّي، سستي 
ين نوع تكرارِ صامت، در اشعار آتشي، بسامد بااليي دارد كـه            كاربرد ا ) 40-36: 1383قويمي،  (

  :توان به موارد زير اشاره نمود و القاگريِ مفهوم مي شود؛ براي نمونه مي موسيقي به افزونيِ منجر
 درمانـدگي   بند پاياني از   در كند تا اينكه   را توصيف مي   ، چشم خود  »چشم من « شعرِ در    شاعر

، هـم زمـان بـه       »ن«و» م«و تكـرار صـدايِ       ين در حالي است كـه طنـين       و ا  گويد و عجزِ چشم مي   
  :گوش مي رسد و القاگر احساس ناتواني است
اي حيله  ! چشم من / جويد بر هر دريچه غافلتان باز     / چشم من است اين كمند بر كف لبخند         

  )131: 1386آتشي، ! (كمند بينداز! باك مكن، پيش رو!/ گر شكارچي پير
 همـان ابتـداي شـعر، سراسـيمگي، عجـز          در ، شـاعر  »جهـان  هـاي  تـشويش  براي ينام« شعرِ    در

   وسستي
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و براي القاي اين احساس به خواننده، خواسته يا ناخواسـته، بـه تكـرارِ آواي                 كند را برمال مي  
سايـشي كـه احـساس    » س«او را آشكار مي كنـد و نيـز بـه تكـرار صـدايِ      » ِنق ِنق«كه  » ن«و  » م«

  :ننده مي رساند، دست مي زندحسرت را به ذهن خوا
برابر دهـان هراسـانت بـه       / ... / كه واژه را به ابتداي جهان مي آرايد       / برابر آن دهان هراسان     

كـه نـامي   / سراسيمة سنگ ها مـي شـوم   / و من   / گردد جهان  مي بر ابتدا   انتها مي رسد زمان و به     
  )697: همان(دوباره بيابم مناسب اندوهم

 »چكامة مشعل هـا «، )424: همان(»ماه و شاعر«يگري، در شعرهايي، مانندِ    و به نمونه هاي د   
زبـانِ  « ،)1438: همـان (»سـرودِ ديـدار   « ،)733: همـان (»پيـري  هـاي  گـشت  گل فاتح«،  )637: همان(

  .توان اشاره نمود ، مي)1706: همان(» فرمان«و ) 1476: همان(»ديگر
  
  )ب، پ، ت، د، ك، گ،ق( هم صامت هاي انسدادي-2
  در يكي از جايگاه هاي حفرة دهان، دو اندام] هم صامتي[هرگاه به هنگام اداي همخواني «  

  چنان در تماس قرار بگيرند كه مجراي گفتار، زمـاني كـامالً مـسدود و جريـان هـوا منقطـع             

 هـم  ايـن  )126: 1367 بـاقري، (».شـود  مـي  ناميـده  »بـستواج « يـا  »انسدادي« شده، ايجاد همخوان شود،

و نيز توصـيف حركـاتي كـه بـا           مكرر، انفجاري، مقطع و پياپي     اصوات خشك و   ايصامت ها بر  
همچنـين بـراي توصـيف هيجانـات تنـد و       . اند به كار مـي رونـد       خفيف همراه  يا هاي شديد  تكان

تكان دهنده از جمله خشم مفرط و نيز آشفتگي ذهني و درونـي، طنـز نيـشدار و خـشن اسـتفاده                  
آتشي در اشعار خويش از توازن اين نوع هم صـامتي هـا نيـز    ) 46-43: 1383قويمي،  .( مي شوند 

  :بهره مند شده است؛ مانند
، در بند دومِ شعر كـه بـه حكمـي قطعـي مـي رسـد، خـشم و                    »آوازمردگان«   شاعر در شعرِ    

  :كند خواننده القا مي به» گ«و » ك« پيِ در و پي آشفتگي خود را با طنينِ صداهاي خشك
/ گـوش  در شـكند  طنين نمـي  بانگي/ »!بگرد، گرد«گنگِ  يك كالم جز /گيج كالم جز يك  .../

  )433: 1386آتشي، (حجمي تكان نمي خوردت در نگاه 
و مكـرر اسـت،      را كه خشك   ابتداي شعر، آرزويي   در ، شاعر »شب نشيني « شعرِ در    همچنين
 آورد، بـه  يـاد مـي    بـه كه نواختن بر تـار را » د«صداي  داند كه با تكرار   آوايِ تار مي   همانندِ تكرار 

تـوازنِ آوايي،بـه     ايـن  با افزونيِ  و   كند القا مي  خواننده به را خويش احساس ،»ـَـ« صدايِ تكرار همراه
  : دهد شعر برجسته سازي و تشخص مي
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  )451: همان(آمد  و كش اخم كرد و رنجيد/ سيم از خراش زخمه/ .../ دوري دگر سرآمد
بـاغ هـاي    «،  )140: همـان )(»ك«صـدايِ   (»پنـد «عرهايِ     و به نمونه هاي ديگري، همچون ش      

گـل و  «، )222: همـان )(»ك و گ «صـدايِ   (»هـشدار «،  )152: همـان )(»س وگ «صـدايِ   (»ديگر
 :همـان ( )»د«صدايِ (»چند و چوني با فايز    «،  )307: همان)(»ك و گ  «صدايِ  (»تفنگ و سر اسب   

 صــدايِ( »)4(فراقــي«، )483 :همــان)(»گ«صــدايِ )(صــبوحي(»ســوري گــل وصــف« ،)386

ــر« ،)614: همــان)(»گ« صــدايِ ( »غــزل اطلــسي ارغــواني« ،)664: همــان)(»و د ك« صــدايِ(»زائ
صــدايِ (»رو بــه روي هــوا«، )746: همــان)(»ك«صــدايِ (»مراســم پايــاني«، )666: همــان)(»ب«
: همان) (»ك«صدايِ ( »چه بود نام تو  «،  )1085: همان)(»گ«صدايِ  (»بادها«،  )775: همان)(»گ«

: همـان )(»گ«صـدايِ   (»درختـي و نـامي    «،  )1617: همان)(»ت«صدايِ  (»نام تو بر ميهنم    «،)1238
  .توان اشاره كرد ، مي)1930: همان)(»ك«صدايِ (» بازگشت به درون سنگ«و ) 1641
  
  )، ف)v(ز، ژ، س، ش، و( هم صامت هاي سايشي-3
 نشده و هـوايي كـه   آن دسته از اصوات همخوان كه به هنگام اداي آنها گذرگاه هوا بسته          «

از گلو مي آيد دچار حبس تام نشود و فقط گذرگاهش تنگ يا منقـبض بـشود، چنـان كـه هـوا          
» سـايواج «و يـا    » سايـشي « يـا  »انقباضـي « هـاي  همخـوان  ناگزير با فشار از ميان آن تنگنـا بگـذرد،           

 صداي  همخوان هاي سايشي وقتي به تلفظ در مي آيند،        ) 126: 1367باقري،  (».شوند خوانده مي 
  :صفير و سايش به گوش مي رسد و به همين خاطر، به دو دستة زير تقسيم مي شوند

  
  :، مانند)ز، س( صفيري-
كه (چه زمستانيم از سر بگذشته      / دانستي كه مي  گر !/اي فصل بلند دلخواه   ! تابستان تب، اي  اي

آتـشي،  ... (اسـتخوان مـي شـكند در تـن    / و چه سرمايي از سردابِ سـينة تنـگ          ) / نگذشته هنوز 
1386 :1471(  

كـه  » س«صـدايِ    را بـا تكـرار     تحقيـر شـدن خـويش      و باال، ناراحتي، حسرت   شعر در    شاعر
رسد و نيز يادآور سرما و فصل زمستان است، به خواننـده القـا مـي       گوش مي  همچون صفيري به  

  .كند
: همـان )(»س«صـدايِ   (»نعـل بيگانـه   « صـفيري در شـعرهايِ       -   و به نمونه هاي ديگرِ سايشي     

، )152: همــان)(»س«صــدايِ (»بــاغ هــاي ديگــر« ،)139: همــان)(»س و ش« صــدايِ(»پنــد« ،)124
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، )189: همــان)(»س و ز«صــدايِ (»آواي وحــش«، )167: همــان)(»س و ز«صــدايِ (»حادثــه«
مـاه و   «،  )265: همـان )(»س«صـدايِ   ( »نقش هايي بر سـفال    «،  )239: همان)(»س«صدايِ  (»ظهور«

 ،)365 :همـان ) (»ز«صـدايِ  (»با دوستم آن ني زن قديمي  «،  )424: همان)(»س و م  «صدايِ  (»شاعر
صدايِ (»چكامة بازگشت سوگمندانه  « ،)454 :همان)(»ر و س« صدايِ)(ببر و آب(»سوري گل وصل«
ــان)(»ز و ر« ــه «، )632: هم ــصل تهمينــه «، )755: همــان)(»ز«صــدايِ (»1فــصل م صــدايِ (»3ف
صـدايِ  (»چهـارم  زن«،  )1333: همـان )(»س«صـدايِ   (»جنين سـيلي خـورده    «،  )885: همان)(»س«
  .توان اشاره كرد ، مي)1471: همان)(»س«صدايِ (»سرود از زمهرير«و )1341: همان)(»ز«

  
  :، مانند)ژ، ش)(پاشيده( تفشي-

بـاال       در آونـد      / به شانه كـشيد و شـاللِ بـاال شـد            / و آب شنل سبزش را      ! / تمام شد كار  
  )1969: همان(افرا

و اضـطراب    ر در شعر باال، حالت شكست و حيـرت خـويش را كـه ناشـي از نگرانـي                     شاع
كه بر شكل شعر پاشيده شـده اسـت، بـه گـوش خواننـده برجـسته            » ش«است،با موسيقي صداي    

  .كرده است
اي چـراغ قـصه هـاي       «   و به نمونه هاي ديگري از تكرار هم صامتي ِتفـشي را در شـعرهايِ                

تلنگــري بــر ســيم «، )117: همــان)(»ش«صــدايِ (»جــام مــن«، )107: همــان)(»ش«صــدايِ (»مــن
صـدايِ  ( »ماه آب«، )1678: همان)(»س و ش« صدايِ(»يسطرون« ،)716 :همان)(»ش«صدايِ  (»عصر

  .  ، مي توان اشاره نمود)1969: همان)(»ش«
  
  )ر، ل( هم صامت هاي روان -4
ن و ســياليت، هــم صــامت هــاي روان، بــراي توصــيف حالــت روان بــودن، جريــان داشــت    

)  53-51: 1383قـويمي،  .(شفافيت، لغزيدن و سريدن و نيز صداي وزش آرام باد به كار مي رود      
حـاالت   و آتشي از اين نوع تكرار در اشعار خود اسـتفاده كـرده اسـت كـه سـببِ القـاي مفهـوم                     

ي و برجستگي بخـشيده اسـت؛ بـرا        او تشخص  اين تكرارها به شعر   . شده است  خواننده به متفاوت
  :توان به موارد زير اشاره كرد نمونه مي
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را بـا تكـرار صـدايِ غلطـان و         » در بن بست بـودن    «، جريان داشتنِ    »جام من «   شاعر در شعرِ    
 مـي  خواننـده القـا    به و نگران،  آلود حسرت احساسي با» س« سايشيِ صدايِ تكرار همراه به »ر«روانِ  

  :كند
اغ متـروك مـرا ريـشه رسـيده اسـت بـه       بـ /  تاك رنجور مـرا ريـشه فـسرده اسـت بـه خـاك       

  )117: همان(سنگ
كـه غلطـان و روان      » ر«را بـا موسـيقيِ      » راه گذشته «، جريان داشتنِ    »تا باغ سيب  «   و در شعرِ    

  :است،  با برجسته كردن احساسات، به خواننده القا مي كند
اي بـه    هپـاره ُك/ آنجا كـه تابنـاك تـرين چهـره هـا            / آيد   از گذشته، از مغارة شاپور، مي      رود

  )489: همان(هيأت مردي گستاخ است 
كـه  كنـاري و      » ل«را با طنـين صـدايِ       » طبيعت«   همچنين در شعر زير، شاعر جريان داشتنِ        

  :روان است، به خواننده القا مي كند
تـنم، چـو   / مـن آشـيانة انديـشه هـاي نوبـالم         / شب از نسيم و ستاره پر است و لب خـاموش            

   ).87: همان(و چشم و دلم، به لب اللم رگم خروشد / ر لب عمرپرسش بي پاسخي است ب

  ها،  ديوار« ،)594: همان)(»ل« صدايِ(»عشق حرام است«هاي ديگري، مانندِ شعرهايِ    و نمونه
 هاي سال ياد با«،  )833: همان)(»ر«صدايِ  (»معناي ما «،  )782: همان)(»ل و ر  «صدايِ  (»نه درها 

: همـان )(»ل و ر  «صـدايِ   (»چـشمي زالل و دلـي هيـوال       «،  )848 :همـان )(»ل« صـدايِ (»جواني دور
 :همـان )(»ق و ل« صـدايِ ( »؟«شـكل «، )1210: همـان )(»ل«صـدايِ   (»فصل بانوي بي هنگام   «،  )954
  ).1963: همان( )»ل«صدايِ (»ترور« و )1437 :همان)(»ل«صدايِ (»پايان« ،)1325
  

   نتيجه گيري-3
است كه ظرفيـت هـايي را در جهـت هنرنمـايي و                توازن آوايي، يكي از شگردهاي هنري       

در توازن آوايي ِ يك اثر ادبي نـوعي         . كند تواناييِ گفتن و سرودن شاعرانه براي شاعر ايجاد مي        
وجـود دارد كـه بـراي اهـل ادب مـورد نظـر اسـت و گـاهي از ديـد                ) موسـيقي (انسجامِ سـاختار  

 هنر خـويش را در ايـن كـاربرد بـه     شاعر با ايجاد اين ساختار و صورت،    . مخاطب پنهان مي ماند   
گـردد و ايـن خـود         ادبي مـي   -گذارد و سببِ تعجب خوانندة آگاه از ابزارهاي هنري         نمايش مي 

ايـن مقولـه،    . مـشهود اسـت    )صـنايع (ها نوعي تنوع در كاربرد زبان شاعرانه است كه در هنرسازه         
داراي دو  و كنـد  زمـرّه ممتـاز مـي   زبان شاعرانه را به خاطر داشتنِ موسيقي افزون بر زبان معيارِ رو  
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كه از تـوازن و تـوالي هجاهـاي كوتـاه و بلنـد              ) به عنوان موسيقي بيروني شعر    (ابزار هنريِ وزن،    
هـا خلـق    هـا و مـصوت    كه از توازن و هارموني صامت      و هماهنگي آوايي است     آفريده مي شود  

رين و مهم تـرين عامـل       برجسته ت . مي شود ) شعر(مي شود  و سببِ تشخص و برجستگيِ اثرادبي        
» منوچهرآتـشي « اشـعار  در تـوازن آوايـي    براساس وجود اين عنـصر،    . است» تكرار«ايجاد توازن،   

هـاي موسـيقي     تـرين ويژگـي    مورد بررسـي قـرار گرفـت و بـه ايـن نتيجـه رسـيديم كـه از مهـم                    
اسـت كـه موسـيقي شـعرش را دو چنـدان كـرده و اشـعارش را از                   » تكـرار «اشعارآتشي، عنـصر    

هاي مختلف در اشـعار او ديـده مـي شـود             تكرار به شكل  . ام خاصي برخوردار كرده است    انسج
چگونگي كاربرد وزن و توالي هجاها در شـعر         . كه منجر به قاعده افزايي در اشعارش شده است        

سنتي او، همانند ديگر اشعار سنتي، سبب افزوني موسيقي واژه شده اسـت كـه بـا ايجـاد ريـتم و                    
آواها و همخـوان هـا در افزونـي موسـيقيِ           . ب برجستگي و تشخص شده است     ايقاع در شعر، سب   

و ) i و  e(، روشـن )â و  a(اشعار آتشي نقش زيادي دارند، طوري كه تكرار آواهـاي درخـشان  
كه متناسب با محتوا است، خواننده را در  شكلي منسجم و متناسب به هم قـرار مـي   ) o و   u(تيره

  .و مي شوددهد كه سبب آشنايي زدايي شعر ا
  يادداشت ها

عروضيان تغييراتي را كه به اجزاي سالم اصلي داده مي شـود، تـا اجـزاي فرعـي                «: زحاف. 1
جـزء  ( »فعالتـن « ؛ مانند)50: 1368شاه حسيني، (»اند غير سالم از آن منشعب شود، زحاف خوانده    

  .  منشعب شده است) جزء اصلي(»فاعالتن«كه از ) فرعي
صوات گفتار كه در اداي آنها جريان هوا پس از عبور از تار آواها،              آن دسته از ا   «: صامت. 2

در نقطه اي از حفرة دهان در فاصلة ميان گلو و لب هـا بـا مـانعي برخـورد كـرده و در برابـر آن          
سدي ايجاد شود يا با فشار از تنگنايي بگذرد و يا مسير حركتش تغيير كند و بـه عبـارت ديگـر،                

هاي گفتار پس از عبور هواي بازدم از حنجره و قبـل از خـروج آن               وضعيت حفرة دهان و اندام      
يـا  » صامت«از لب ها تغيير يابد و در نتيجه آواي تازه اي بدان افزوده شود، صوت پديد آمده را        

  )126: 1367باقري، (» .مي نامند» همخوان«يا » مصمت«
د، اگـر در گـذار   صوتي كه در حنجره به كمك لرزش تار آوا ها ايجاد مي شو            «: مصوت. 3

و  خود از اندام هاي گويايي به مانعي برنخورد كه در نتيجة آن آواي تازه اي بدان افـزوده شـود                   
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 دهـان  از آن خـروج  كند تا  مي آواها برخورد  وضعيت حفرة دهان از هنگامي كه هواي بازدم با تار         

  ) 123: 1367باقري، ( ».ناميم مي» مصوت« يا »واكه« صوت را حفظ شود، اين شكل يك به
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